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Prezident İlham Əliyev Aydın Kərimovu
Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi
təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev yanvarın 27-də Aydın Kərimovu
Prezidentin Şuşa r ayonunda xüsusi
nümayəndəsi təyin olunması ilə əlaqədar
videoformatda qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı qəbulda çıxış edib.

– Mən sizi Prezidentin Şuşa
rayonunda xüsusi nümayəndəsi
vəzifəsinə təyin edirəm. Sizə böyük
etimad göstərilir. Əminəm ki, siz
bu məsuliyyəti dərk edəcəksiniz
və öz işinizlə qarşınızda duran
vəzifələrin icrasına çalışıb onları
yerinə yetirəcəksiniz. Azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi
nümayəndəsi institutu mənim
təşəbbüsümlə yanvarın 19-da
yaradılmışdır. Birinci təyinat məhz
Şuşa rayonuna olan təyinatdır. Bu
da təbiidir. Şuşa Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yerə malikdir. Şuşa Qarabağın tacıdır, Şuşa
təkrarolunmaz şəhərdir. Şuşanın
yerləşməsi, təbiəti, havası, iqlimi,
tarixi abidələri, dini abidələrimiz,
şəhərin memarlıq ansamblı bizim milli sərvətimizdir. Şuşanı biz
qorumalıyıq, qoruyacağıq. Biz
Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra
Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaqdır. Necə ki, bütün dövrlərdə
Şuşa həmişə Azərbaycan şəhəri
olmuşdur və ermənilərin saxtakarlıq
cəhdlərinə baxmayaraq, bütün dünya
Şuşanı məhz Azərbaycan şəhəri kimi
tanıyıb və qəbul edib.
Şuşanın işğal altına düşməsi
böyük faciə idi. Hər bir şəhərin,
hər bir kəndin, rayonun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Amma
Şuşanın işğal altında düşməsi bizim
üçün bəlkə də ən ağrılı itkimiz olmuşdur. Təkcə ona görə yox ki, Şuşanın
strateji yerləşməsi imkan verirdi ki,
bütün bölgəyə, – əgər orada işlər
düzgün qurulsaydı, – nəzarət edək,
imkan verirdi ki, Şuşanı müdafiə
etmək üçün hətta az qüvvələrlə
bütün lazımi tədbirləri görək. Şuşanın itirilməsi xalqımız üçün böyük
sarsıntı yaratmışdır, mənəvi sarsıntı
yaratmışdır və biz 28 il Şuşasız
yaşamışıq. Ancaq Şuşa ermənilər
tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi,
əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini
itirmədi, erməniləşdirmə cəhdlərinə
məruz qalsa da, Azərbaycan ruhunu
qoruyub saxlaya bildi. Biz Şuşaya
qayıtmışıq və noyabrın 8-də bu
müjdəni Azərbaycan xalqına verərək
demişdim ki, Şuşa, sən azadsan!
Biz öz tariximizə qayıtmışıq. Əlbəttə
ki, Şuşanı bərpa edəcəyik, Şuşanı
dirçəldəcəyik və dirçəlmə prosesi
artıq başlamışdır.
Ermənilərin bütün cəhdlərinə
baxmayaraq, onlar Şuşanı dünyaya erməni şəhəri kimi təqdim edə
bilməmişlər. Baxmayaraq ki, 28 il
ərzində buna çalışmışdılar, bir çox
xarici qonaqları qanunsuz olaraq
Şuşaya gətirmişdilər, Şuşa haqqında uydurmalar ortaya atmışdılar,
Şuşanın adını dəyişdirmişdilər.
Amma buna baxmayaraq, heç kim
buna inanmırdı. Çünki Şuşaya gələn
hər bir insanın fikri ondan ibarət idi
və hər bir insan öz gözü ilə görürdü ki, Şuşanın memarlıq ansamblı
Azərbaycan memarlıq məktəbini
təcəssüm etdirir. İndi qədim tarixi
saxtalaşdırırlar, indi saxta kitablar
yazdırırlar, simpoziumlar, tədbirlər
keçirirlər. Amma bu, nisbətən yaxın
tarixdir. Şuşanı quran, Şuşa şəhərini
salan bizim əcdadımız Pənahəli
xan olmuşdur. Məhz onun fəaliyyəti,
səyləri nəticəsində Şuşa şəhəri
salınıbdır. Ondan əvvəl Pənahəli xan
Bayat qalasını, Şahbulaq qalası-

Portuqaliya
Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Marselu
Rebelu de Souzaya
Hörmətli cənab Prezident!
Portuqaliya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə
yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən
təbrik edirəm.
İnanıram ki, Azərbaycan-Portuqaliya əlaqələrinin
genişlənməsi, ölkələrimiz arasındakı dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı yolunda səylərimizi
bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Portuqaliya
xalqının rifahı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

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

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi
nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Aydın Zöhrab oğlu Kərimov Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi təyin
edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 yanvar 2021-ci il
nı salmışdır. Təsadüfi deyil ki, bu
şəhərə verilən birinci ad Pənahabad
idi, öz adını vermişdir. Ondan sonra
isə Şuşanın təmiz havasını, şüşə
kimi havasını nəzərə alaraq bu
şəhərə Şüşə, yəni, Şuşa adı verilmişdir.
Bu dərəcədə saxtakarlıq
ola bilərmi?! Məlumdur ki, işğal
dövrünə qədər Şuşa şəhərində
daim azərbaycanlılar yaşamışlar.
Burada erməni əhalisi demək olar
ki, yox idi. Hətta 1920-ci illərdə
bizim torpağımızda Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti yaradılanda Şuşanın
əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar
olmuşdur və işğal dövründə əhalinin
98 faizi azərbaycanlılar idi.
Şuşa bizim tarixi şəhərimizdir
və biz bu şəhərə qayıtmışıq. Əgər
ermənilər bu şəhəri öz şəhəri hesab
edirdilərsə, nə üçün 28 il ərzində bir
daşı daş üstə qoymayıblar? Nə üçün
Şuşanın tarixi abidələrini qoruyub
saxlaya bilməyiblər? Bütün bulaqlar
quruyub. Hər bir məhəllədə bulaq
olub, birində də su yoxdur. Yaxşı,
əgər bu, sənin şəhərindirsə, niyə
sən bulaqları qurudursan? Bütün
tarixi abidələr yerlə-yeksan edilib.
Əgər bu, sənin şəhərindirsə, niyə
sən bu abidələri dağıtmısan? Əgər
sən Ermənistan olaraq bəyan edirdin
ki, Şuşanı azad etdiniz, kimdən
azad etdiniz? Dinc əhalidən azad
etdiniz? Azərbaycanlılardan azad
etdiniz? Yaxşı, əgər hesab edirdiniz ki, siz bunu azad etmisiniz,
niyə binaları dağıdırsınız? Əgər bu,
erməni şəhəridirsə, nə üçün yerləyeksan edirsiniz? Orada təkcə bizim
məscidlərimiz yox, bütün binalar
dağıdılıb. Sovet vaxtında tikilmiş
“Xruşovka”lar deyilən binalar, – hansı
ki, Şuşanın memarlıq ansamblını kobudcasına pozur, – qalmışdı, orada
da məskunlaşmışdılar. Mən Şuşada
olarkən bu dağıntıları öz gözümlə
görmüşəm. Elə bil ki, oradan vəhşi
qəbilə keçib, vandallar Şuşanı bu
günə salıblar. Sonra da deyirlər ki,
Şuşa erməni şəhəridir. Bu, növbəti
erməni yalanıdır, saxtakarlığıdır!
Onların bütün tarixi saxtakarlıq və
mifologiya üzərində qurulub. Onlar və onların müxtəlif ölkələrdəki
havadarları onlar üçün saxta tarix
yaradıblar və bu saxtakarlıq bu gün
də davam edir. Baxın, görün erməni
nümayəndələri və onların xaricdəki
havadarları Şuşanın azad olun-

ması ilə bağlı nələr deyirlər? Guya
Şuşa bizə elə-belə verilib, döyüşlər
getməyib, ermənilər Şuşanı tərk
ediblər. Ağ yalandır! Şuşa əməliyyatı
Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi
yaşayacaq. Şuşa uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəman
övladlarımızın əziz xatirəsi bizim
qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Şuşanı
azad edərkən Azərbaycan əsgər
və zabiti qəhrəmanlıq, peşəkarlıq,
fiziki güc, yüksək milli ruh göstərib.
O, Daşaltı istiqamətindən, digər
istiqamətlərdən, sıldırım qayalardan
qalxaraq, işğalçıları məhv edərək
Şuşanı azad edib, demək olar ki,
əliyalın, əlində süngü, bıçaq, yüngül
silah topa, tanka qarşı vuruşub.
Şuşa əməliyyatında yüzlərlə işğalçı
məhv edilib, onların sayını biz bilirik.
Ermənistan rəhbərliyi bunu nə qədər
öz xalqından gizlətsə də, gizlədə
bilməyəcək. Şuşanı müdafiə edən
yüzlərlə işğalçını Azərbaycanın
qəhrəman övladları məhv edib. Necə
demək olar ki, Şuşa bizə bağışlanılıb? İkincisi, belə bir şəhəri kimsə
kiməsə bağışlaya bilər? Biz Şuşanı
qəhrəman övladların rəşadəti, qanı,
canı bahasına düşmənlərin əlindən,
əsarətindən almışıq. Bundan sonra
Şuşada əbədi yaşayacağıq, Şuşanı
qoruyacağıq və qoruyuruq.
Şuşanın 1992-ci il mayın 8-də
itirilməsi böyük faciə idi. Bu faciənin
günahkarları AXC-Müsavat cütlüyüdür. Hamı bunu bilməlidir, heç
kim bunu unutmamalıdır. O vaxt
Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda
mübarizə gedirdi. AXC-Müsavat
cütlüyü hakimiyyətə can atırdı, o
vaxtkı hakimiyyəti yıxmaq üçün
bu təxribatı törətdi, Şuşanı faktiki
olaraq düşmənə təhvil verdi. O vaxt
Azərbaycan müdafiə naziri AXCMüsavat cütlüyünün törəməsi idi,
onların quyruqlarından idi. Şuşanı
satan birinci o olmuşdur. Sonra da
demişdi ki, mənim günahım yoxdur.
Necə sənin günahın yoxdur, satqın, xain. Demişdi ki, Şuşa əldən
getsə, başıma güllə çaxacağam. Bu
günə qədər də bu gülləni çaxmayıb
öz satqın başına. AXC-Müsavat
cütlüyü öz çirkin niyyətlərinə çatıb. Şuşa və ondan bir neçə gün
sonra Laçın rayonunun işğal altına düşməsi nəticəsində o vaxtkı
hakimiyyət kənarlaşdırılıb və hərbi
çevriliş nəticəsində AXC-Müsavat
hakimiyyətə gəlib. Ondan sonra

Şuşanı unudub, Şuşanı faktiki olaraq
ermənilərə bağışlayıb və sonra digər
xəyanət törədib – 1993-cü ilin aprel
ayında Kəlbəcəri düşmənə təhvil
verib. Günahsız, əliyalın insanları
orada tək qoyub, xilas edə bilməyib,
qoruya bilməyib. Ondan sonra da
nə edib?! Fərarilik edib, qaçıb.
Ali Baş Komandan fərari, dövlət
katibi fərari, parlamentin sədri fərari,
digər fərarilər qaçıb gizləndilər, biri
Kələkidə, biri xaricdə. Əgər müharibə
dövründə Ali Baş Komandan qaçırsa,
bunun adı fəraridir, başqa adı yoxdur. Hamı bunu bilməlidir, heç kim
bunu unutmamalıdır.
Mən demişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, tariximizin həqiqətə
uyğun olması ilə bağlı bizim alimlər,
bizim mütəxəssislər gərək dolğun
məlumat versinlər, tariximizi malalamasınlar. Bizə saxta tarix lazım deyil.
Sovet dövründə nə qədər saxta tarixlə
üzləşmişdik. Bizim qəhrəmanlarımız
düşmən kimi göstərilirdi. Xalqımızın
düşmənləri, qaniçənlər qəhrəman
kimi göstərilirdi. 26 Bakı komissarı
– o erməni bolşevik quldur dəstəsi
qəhrəman kimi göstərilirdi. Ancaq
onlara qarşı vuruşan milli vətənpərvər
insanlar düşmən kimi göstərilirdi. Biz
bunu görmüşük. Bizim nəsil bunu görüb, saxta tarix nədir. İndi yenə kimsə
saxta tarix yaratmaq istəyir. Yenə
kimsə hansısa fərarinin, satqının,
qorxağın günahlarını yumaq istəyir.
Biz buna imkan verə bilmərik. Hər
kəs bilməlidir, torpaqları satan kimdir,
torpaqları əsarətdən qurtaran kimdir.
Şuşanın qorunması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib. Azərbaycan
hərbçiləri Şuşanı qoruyurlar, ətraf
yüksəklikləri nəzarətdə saxlayırlar və
saxlayacaqlar. Şuşada komendantlıq
yaradılıb və indi isə mülki idarəetmə
institutu yaradılır. Bir daha demək
istəyirəm ki, sizə böyük etimad
göstərilir. Çünki Şuşanın Azərbaycan
tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın
bərpası, dirçəlməsi hamımızın işidir.
Əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə
aparılmalıdır, Şuşanın tarixi siması
saxlanılmalıdır, Şuşaya yad olan hər
hansı bir tikiliyə yol vermək olmaz.
Mən artıq bir müddət bundan əvvəl
Şuşaya mütəxəssislərdən ibarət
böyük bir qrup ezam etmişdim.
Onların arasında siz də var idiniz və
vəziyyətlə tanış oldunuz. Bu qrup
bir neçə gün Şuşada qalıb, bütün
təftiş, təhlil işlərini aparıb və mənə

məruzə edib. Şuşanın bərpası bunun
əsasında aparılacaqdır.
Eyni zamanda, biz, əlbəttə ki,
Şuşanın bərpadan sonrakı həyatını
da geniş müzakirə edəcəyik. Mən artıq Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan etmişəm. Bərpadan
sonra Şuşada həyat qaynamalıdır.
İnsanlar qayıdandan sonra Şuşanın
çox zəngin mədəni həyatı olmalıdır. Həm ölkə daxilindəki tədbirlər,
eyni zamanda, bir çox beynəlxalq
tədbirlər – festivallar, müsabiqələr,
qastrollar orada keçirilməlidir. Yəni,
Şuşa nəinki Azərbaycanın, əminəm
ki, bölgənin mədəniyyət paytaxtı
adına layiq olacaqdır.
Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda qəbul etdiyim iki nümayəndə
heyətinin başçısı Şuşaya xüsusi
diqqəti dilə gətirib. ICESCO-nun
Baş katibi mənimlə görüş zamanı
bildirdi ki, onlar təklif edəcəklər
ki, Şuşa İslam mədəniyyətinin
paytaxtı elan edilsin. Bu, bizi çox
məmnun edən bir addımdır. Onu
da bildirməliyəm ki, bu günə qədər
Azərbaycanın iki şəhəri bu şərəfli
ada layiq görülmüşdür – Bakı şəhəri
və Naxçıvan şəhəri. Mən xatırlayıram, ICESCO belə qərarı qəbul
edəndə bir neçə il əvvəl qərar verilir,
ondan bir neçə il sonra artıq o şəhər
bu şərəfli ada layiq görülür. Növbə
də var, sıra da var. Ona görə belə
bir bəyanatın Bakıda səslənməsi
xüsusi məmnunluq doğurur. Eyni
zamanda, bu yaxınlarda Türk
Şurasının nümayəndə heyəti ilə
görüş əsnasında Türk Şurasının
Baş katibi də belə bir təklif irəli
sürdü ki, Şuşa Türk dünyasının
mədəniyyət paytaxtı seçilsin. Baxın,
bu tarixi şəhərimizə türk dünyasında və bütövlükdə müsəlman
dünyasında nə qədər böyük maraq
var, nə qədər böyük məhəbbət
var. Bu, təsadüfi deyil. Ona görə
biz, əlbəttə ki, Şuşanın gələcək
həyatı ilə bağlı öz addımlarımızı
atacağıq. Artıq mən bildirmişəm ki,
bu il iki tədbir keçirilməlidir. “Xarı
bülbül” festivalı, Vaqif poeziya
günləri bərpa edilməlidir. Vaqifin
məqbərəsinin bərpası ilə bağlı işlərə
start verilməlidir və çalışmalıyıq ki,
məqbərə bu il bərpa edilsin. Vaqif
poeziya günləri məqbərənin önündə
keçiriləcəkdir.

(ardı 2-ci səhifədə)

“Qeyri-hökumət təşkilatlarına
elektron xidmətlərin
göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 20 noyabr
tarixli 26 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 30 iyun tarixli 156VIQD nömrəli və “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər
və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 30 iyun tarixli 157-VIQD nömrəli qanunlarının
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
“Qeyri-hökumət təşkilatlarına elektron xidmətlərin
göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 20 noyabr
tarixli 26 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 11, maddə 1330; 2017,
№ 11, maddə 1995) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 3.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.3. qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən qrant
müqavilələrinin (qərarlarının), xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilələrinin qeydə alınmaq üçün təqdim edilməsi,
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
qeydə alınması və qrantların, xidmət müqavilələrinin və
ianələrin reyestrinə daxil edilməsi;”.
2. Aşağıdakı məzmunda 3.3-1-ci və 3.3-2-ci bəndlər
əlavə edilsin:
“3.3-1. qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş
şəxslər barədə məlumatların qeyri-hökumət təşkilatları
tərəfindən təqdim edilməsi və bu məlumatların Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qrantların,
xidmət müqavilələrinin və ianələrin reyestrinə daxil edilməsi;
3.3-2. qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis sənədlərində
edilən dəyişikliklərin, eləcə də qeydə alınmış faktların hər bir
sonrakı dəyişikliklərinin dövlət qeydiyyatı;”.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 yanvar 2021-ci il
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28 yanvar 2021-ci il, cümə axşamı

Prezident İlham Əliyev Aydın Kərimovu
Prezidentin Şuşa rayonunda
xüsusi nümayəndəsi təyin olunması ilə
əlaqədar videoformatda qəbul edib
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Təbii ki, düşmən Şuşanı talan
edib, viran qoyub, dağıdıb. Şuşada olarkən, bu acı mənzərəni seyr
edərkən adamın ürəyi ağrıyır. Amma
biz bütün infrastruktur layihələrini
icra edərək Şuşanı tez bir zamanda bərpa edəcəyik. Bildiyiniz kimi,
Şuşaya gediş-gəlişin təşkil edilməsi
üçün mənim sərəncamımla yol
çəkilir. Füzuli hava limanı inşa edilir
və bu ilin sonuna qədər istifadəyə
verilməlidir. Ondan sonra beynəlxalq
uçuşlar təşkil edilməlidir. Şuşa ilə
bağlı indidən müxtəlif ölkələrdə
təqdimatlar və sərgilər keçirilməlidir.
Siz Azərbaycan Dövlət Turizm
Agentliyi və Mədəniyyət Nazirliyi ilə
birlikdə bu proqramı işləyin. Dünyanın müxtəlif ölkələrində Şuşanın
tarixi, işğal dövrü, bugünkü bərpa
işləri ilə bağlı təqdimatı keçirilməlidir.
Həm Azərbaycan ictimaiyyəti, eyni
zamanda, beynəlxalq ictimaiyyət
bərpa işlərimizin gedişi ilə bağlı
məlumatlandırılmalıdır.
İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə,
Şuşa infrastruktur baxımından demək
olar ki, tamamilə geridə qalmış bir
şəhərdir. Düşmən orada bir daşı daş
üstə qoymayıb, bir bina tikməyib.
Özləri üçün bir neçə villa tikdirib.
Villanın biri o xunta başçısına,
biri isə deyilənə görə, Ermənistan
rəhbərliyində təmsil olunan zəngin,
rüşvətxor məmura məxsusdur.
Mənfur düşmən 28 il ərzində orada ondan başqa bir dənə də bina
tikməyib. Yollar bərbad, binalar
dağılmış, hər tərəf xozanlıq, zir-zibil,
çirkin köşklər. Olan-qalanı da dağıdıblar. Bir daşı daş üstə qoymayıblar, ancaq istismar ediblər. Bundan
sonra gəlib deyirlər ki, Şuşa erməni
şəhəridir, onun adını da dəyişdirməyə
cəhd ediblər. Ona görə infrastruk-

tur layihələrinin icrası, əlbəttə ki,
birinci məsələdir. Bununla paralel
olaraq şəhərsalma işləri düzgün
aparılmalıdır. Siz bu təyinata qədər
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsində işləmisiniz, təcrübəniz
var və əminəm ki, bu işlərə rəhbərlik
edəcəksiniz.
Tarixi, dini abidələrimizin bərpası
ilə bağlı konkret proqram işlənilir. Müvafiq göstərişlər verilib, Heydər Əliyev
Fondu bu məsələyə fəal qoşulubdur,
eyni zamanda, Mədəniyyət Nazirliyi, digər aidiyyəti qurumlar. Yaşayış
fondu təftiş edilib. Yaşayış fondunun
böyük hissəsi yararsız vəziyyətdədir.
İşğal dövründə Şuşada təqribən
maksimum 2-3 min adam yaşayırdı.
Ermənilər nə qədər çalışsalar da,
Şuşanı məskunlaşdıra bilməmişdilər.
Halbuki xaricdən gətirilmiş erməniləri
orada yerləşdirməklə hərbi cinayət
törətmişlər. Bütün bu aksiyalar
təbliğat xarakteri daşıyırdı. Orada yaşayanların böyük hissəsi hərbçilər və
onların köməkçiləri idi. Yaşayış fondunun təftişi mütləq daha müfəssəl
aparılmalıdır, – birinci təftiş aparıldı,
– əlbəttə ki, ondan sonra bərpa işləri
aparılacaqdır.
Biz Şuşanı dünyanın ən gözəl
şəhərlərindən birinə çevirməliyik və
çevirəcəyik. Mən bu sözü vermişəm
və bu sözümü də icra edəcəyəm.
Necə ki, əvvəlki dövrlərdə demişdim
biz heç vaxt Azərbaycan torpağında
ikinci erməni dövlətinin yaranmasına
imkan verməyəcəyik və vermədik.
Demişdim ki, Azərbaycan bayrağı
Şuşada qaldırılacaq və qaldırıldı.
Demişdim ki, Şuşasız qələbəmiz
yarımçıq olacaq və o vaxt müharibə
dövründə bundan artığını deyə
bilmirdim. Çünki müharibənin aparılmasının məxfiliyi gözlənilməli
idi. Müharibənin ilk günlərindən

biz bilirdik ki, hədəfimiz nədir və
Şuşaya doğru uğurla irəliləyirdik.
Əgər müharibənin gedişatına hər
bir mütəxəssis nəzər salsa, görər
ki, bizim strateji hədəfimiz nə idi.
Biz Ermənistan tərəfindən qurulmuş istehkamları yararaq cənub
istiqamətindən işğal edilmiş torpaqlara daxil olduq, onları azad etdik
və müxtəlif istiqamətlər üzrə əkshücuma keçdik. Bunun nəticəsində
Cəbrayıl, Füzuli, Hadrut, Xocavənd
rayonlarının bir hissəsini, Murovdağ
yüksəkliyini, Kəlbəcər rayonunun bir
hissəsini, Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonlarının cənub hissəsini və
Şuşa şəhərini azad etdik. Hədəfimiz
Qarabağın tacı olan Şuşa idi və
noyabrın 8-də Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıldı. Ondan sonra
düşmən diz çökdü, təslim oldu, ağ
bayraq qaldırdı. Biz Kəlbəcər, Laçın,
Ağdam rayonlarını bir güllə atmadan
geri götürdük. Bizim hədəfimiz Şuşa
idi, zəfərimiz də Şuşa oldu. Şuşanın
azad olunması günü Zəfər günü elan
edildi.
Bu müharibə bir daha Azərbaycan
xalqının əyilməz ruhunu göstərdi və
bir daha göstərdi ki, nəyi demişəmsə,
onu da etmişəm. Təsadüfən demirdim ki, mən bilirəm nəyi, necə, nə
vaxt etmək lazımdır. Azərbaycan
xalqına kiçik də olsa, siqnal verirdim
ki, hər şey yaxşı olacaq. İstədiyimizə
nail olacağıq, sadəcə olaraq, hər
şeyin vaxtı var. Müharibə dövründə,
sadəcə olaraq, bir dəfə Şuşa haqqında demişdim, o da müxbir soruşdu ki, bəs Şuşa nə vaxt alınacaq?
Əlbəttə ki, bunu biz deyə bilməzdik,
dedim ki, Şuşasız bizim qələbəmiz
yarımçıq olacaq. Ancaq heç şübhə
etmirdim ki, biz əziz, doğma Şuşamızı erməni əsirliyindən xilas edəcəyik,
Azərbaycan bayrağını qaldıracağıq.

Böyük Britaniya elektroenergetika sahəsində
bərpa-yenidənqurma işlərində maraqlıdır

O vaxt demişdim ki, Azərbaycan
bayrağı Şuşada qaldırılacaq. Bu gün
isə deyirəm ki, biz hamımız, bütün
xalqımız Şuşanı dirçəldəcəyik!
Bir daha demək istəyirəm
ki, sizin üzərinizə çox böyük
məsuliyyət düşür. Əminəm ki, siz bu
məsuliyyəti dərk edirsiniz və Şuşanın
dirçəldilməsi işində öz fəal rolunuzu
oynayacaqsınız. Yəqin onu da bilirsiniz və şübhə etmirsiniz ki, Şuşanın
bərpası daim mənim nəzarətimdə
olacaq və yaxın zamanlarda Şuşa
yenə də öz tarixi simasını bərpa
edəcəkdir. Sizə uğurlar arzulayıram.
Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın
Kərimov dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident,
mənə bu etimadı göstərdiyinizə
görə Sizə öz dərin minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Sizin
rəhbərliyinizlə müzəffər ordumuzun
şücaəti nəticəsində Şuşa şəhəri
işğaldan azad olunandan sonra
etdiyiniz tarixi çıxışınızda “Şuşa,
biz səni dirçəldəcəyik!” şüarını
səsləndirmisiniz. Bu şüar altında
quruculuq işlərində iştirak etmək
mənim üçün böyük şərəf və eyni
zamanda, böyük məsuliyyətdir. Sizi
əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı olan Şuşanın planlı və sistemli şəkildə
yenidən qurulması, olduqca zəngin
tarixi, mədəni irsinin bərpa edilməsi,
sakinlərin rahat və əlçatan müasir
məxsusi şəhər mühitində yaşamaları üçün qarşımda qoyduğunuz
vəzifələrin, bütün tapşırıqlarınızın
vaxtında və tələb etdiyiniz səviyyədə
yerinə yetirilməsi üçün əlimdən gələni
edəcəyəm. Bir daha təşəkkür edirəm,
cənab Prezident.

E

Energetika Nazirliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki, nazir Pərviz Şahbazov
Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında
ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə, o
cümlədən, enerji sektorunda uğurla inkişaf
etdiyini vurğulayaraq, BP şirkəti ilə həyata
keçirilən səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrindən
bəhs edib, bərpa olunan enerjidən istifadənin
inkişafı da daxil olmaqla energetika sektorunun qarşısında duran çağırışlara uyğun birgə
səyləri yüksək qiymətləndirib. İşğaldan azad
olunmuş ərazilərin bərpası və yaşıl enerji
zonasının yaradılması planları, həmçinin bu
ərazilərdə bərpa olunan enerjidən istifadə
üzrə mövcud olan yüksək potensial haqqında
məlumat verib.

Səfir işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
elektroenergetika sahəsi üzrə aparılacaq
bərpa-yenidənqurma işlərində, həmçinin
ümumilikdə Azərbaycanda bərpa olunan
enerjidən istifadənin inkişafında Britaniya
şirkətlərinin iştirakda maraqlı olduğunu bildirib.
Görüşdə, həmçinin Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının hökuməti
arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə
Hökumətlərarası Komissiyanın 3-cü iclasının
protokolunun icrasının gedişi, növbəti iclasın
keçirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər müzakirə edilib.

“Xalq qəzeti”

Hendrik Daems: Azərbaycanı
Avropa Şurasına üzv olmasının
20 illiyi münasibətilə təbrik edirəm

A

zərbaycan artıq 20 ildir ki, Avropa Şurasının
üzvüdür. Bu, çox əlamətdar hadisədir. Bu müddət
ərzində yaxşı dostlar qazanmışıq. Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzvlüyünün 20 illiyi münasibətilə
azərbaycanlı dostlarımızla görüşəcək, ötən illər ərzində
fəaliyyətimizdən danışacaq və fikirlərimizi bölüşəcəyik.

Bu fikirləri Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının prezidenti Henrik Daems
deyib.
AŞPA-nın prezidenti rəhbərlik etdiyi
quruma ölkəmizin 20 illik üzvlüyünü yüksək
qiymətləndirib.
Azərbaycanın 20 illik üzvlüyünü yüksək

dəyərləndirən AŞPA-nın prezidenti bu
münasibətlə xalqımızı təbrik edib.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

 Rusiya Dağlıq Qarabağ regionunda silahlı münaqişəni dayandırmaq
üçün fəal vasitəçilik səyləri göstərib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu
fikri “Davos həftəsi” forumunda videorabitə
vasitəsilə çıxışında söyləyib.
V.Putin qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə cəlb edilmiş Azərbaycan və
Ermənistan xalqları Rusiyaya yaxın xalqlardır. RF Prezidenti vurğulayıb: “Bu halda
biz ATƏT-in Minsk qrupunun, xüsusən onun
həmsədrləri Rusiya, ABŞ və Fransanın əldə
etdiyi əsas razılaşmalara riayət etməyə
çalışmışıq. Bu da əməkdaşlığın çox yaxşı
nümunəsidir. Məlum olduğu kimi, noyabr
ayında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan
arasında üçtərəfli Bəyanat imzalanıb. Həmin
bəyanatın, ümumiyyətlə, ardıcıl surətdə
həyata keçirilməsi vacibdir. Ən başlıcası, qan
tökülməsini dayandırmağa, tam atəşkəsə nail
olmuşuq və sabitləşmə prosesinə başlamışıq”.

Azərbaycanın Xarici İşlər
naziri ilə ATƏT-in Minsk
qrupunun fransalı həmsədri
arasında telefon danışığı olub

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən məlumat verilib.
Tərəflər bölgədəki son vəziyyəti, o cümlədən 2020-ci il
10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli üçtərəfli bəyanatların
icrası ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Söhbət zamanı tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.

Rusiyadan Azərbaycana
iki nəfər ekstradisiya edilib
 Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğu tərəfindən milli qanunvericiliyin
və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrin, o cümlədən “Mülki, ailə və
cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi
münasibətlər haqqında” Minsk Konvensiyasının
tələblərinə əsasən Rusiya Federasiyasının
Baş Prokurorluğu ilə ikitərəfli münasibətlər
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının
ərazisində cinayət törətmiş şəxslərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsindən ötrü
ekstradisiya olunmaları barədə sorğular edilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin icraatında olan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilmiş Hüseynov Sadiq Telman oğlunun – 2012-2013-cü
illərdə Şamaxı şəhərində digər şəxslərlə əlbir olaraq iki şəxsi
öldürməyə cəhd etməsinə, Şamaxıda oğurluq və xuliqanlıq
cinayətləri törətməsinə, həmçinin 2013-cü il martın 26-da
istintaq təcridxanasında saxlanıldığı zaman qadağan olunmuş əşyadan – mobil telefondan istifadə etməsinə, eləcə də
Yasamal Rayon Polis İdarəsinin istintaq bölməsində istintaqı aparılan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlb edilmiş Məmmədov Əhməd İbrahim oğlunun 2014-cü
ildə etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin
əmlakını ələ keçirib zərərçəkmiş şəxslərə xeyli və külli miqdarda ziyan vurmaqla təkrarən dələduzluq etməsinə əsaslı
şübhələr müəyyənləşdirilib.
Həmin şəxslər barəsində beynəlxalq axtarış elan olunub.
Axtarışda olan şəxslərin yerlərinin müəyyənləşdirilməsi
əsası ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun
Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğuna etdiyi sorğular təmin olunub. Nəticədə Sadiq Hüseynov və Əhməd
Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə ölkəmizə ekstradisiya ediliblər.

Onun fikrincə, indi beynəlxalq birliyin və
münaqişənin həllində iştirak edən ölkələrin
qarşısında münaqişədən zərər çəkmiş rayonlara qaçqınların qaytarılması, dağıdılmış
infrastrukturun bərpası, həmçinin tarixi, dini
və mədəni abidələrin bərpası ilə bağlı humanitar problemlərin həllinə kömək göstərmək
vəzifəsi dayanır.
Rusiya Prezidenti ölkələr arasında
münaqişələrin nizamlanmasına Astana
formatı kimi çoxtərəfli yanaşmanın vacibliyini qeyd edib. V.Putin Astana formatını
nümunə göstərərək bildirib ki, həmin format
çərçivəsində Rusiya, İran və Türkiyə “Suriyada vəziyyətin sabitləşməsi üçün çox iş
görüblər”.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub

AZƏRTAC

 Yanvarın 27-də qarşı tərəfin təşəbbüsü
ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov ilə ATƏT-in Minsk
qrupunun fransalı həmsədri Stefan Viskonti
arasında telefon danışığı olub.

nergetika naziri Pərviz Şahbazov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Ceyms Layl Şarpı qəbul edib. Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, energetika sahəsində mövcud əməkdaşlıq imkanları, həmçinin işğaldan azad olunmuş
Azərbaycan ərazilərində yaşıl enerji zonalarının yaradılması istiqamətində
müzakirələr aparılıb.

Rusiya Prezidenti Qarabağa dair
üçtərəfli bəyanatın ardıcıl olaraq həyata
keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib

anvarın 27-də Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə
Respublikasının Xarici İşlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon
danışığı olub.

Y

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən
məlumat verilib.
Nazir Ceyhun Bayramov dəniz
quldurlarının hücumuna məruz qalmış
gəmi heyətinin öldürülmüş azərbaycanlı
üzvünün nəşinin vətənə gətirildiyini
qeyd edərək, bu müddət ərzində
məsələnin xüsusi diqqətdə saxlanılması,
əlaqələndirilmiş şəkildə müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsi və göstərdiyi yardıma
görə qardaş Türkiyədən olan həmkarına
təşəkkürünü bildirib.
Nazir, həmçinin gəmi heyətinin əsir
götürülmüş 15 üzvünün taleyi ilə, həyata
keçirilən xilasetmə tədbirləri ilə maraqlanıb
və sözügedən Türkiyə vətəndaşlarının
tezliklə ölkələrinə geri qayıtmalarını arzu
edib.

Heiko Maas: Avropa Şurası Cənubi
Qafqazda sabitliyin bərqərar olmasında,
qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında maraqlıdır

A

vropa Şurası Parlament
Assambleyası (AŞPA) qış
sessiyası çərçivəsində
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
fəaliyyətdə olan sədri, Almaniyanın
Xarici İşlər naziri Heiko Maasın
qurumun ötən sessiyadan bəri
görülmüş işlər barədə hesabatı
dinlənilib.

Nazirlər Komitəsinin sədri hesabatı
təqdim etdikdən sonra AŞPA-nın 40-dək üzvünün suallarını cavablandırıb. Azərbaycan
nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov da Nazirlər Komitəsinin sədrinə sualla
müraciət edib.
Qırx dörd günlük müharibədə
Azərbaycanın parlaq qələbə çalaraq,
Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərini
azad etdiyini və regionda tamamilə yeni
siyasi vəziyyətin yarandığını diqqətə çatdıran
deputat Rafael Hüseynov iki sual səsləndirib:
“Cənubi Qafqazdakı yeni proseslər, bir
tərəfdən 30 ilə yaxın müddətdə davam edən
işğaldan sonra Azərbaycanın öz ərazilərini
təcavüzdən azad etməsi, digər tərəfdən isə
bölgədə davamlı sülhün və əməkdaşlığın
təmin edilməsi üçün yeni vəzifələrin ortaya çıxması fonunda Avropa Şurasının
üzvü olan iki dövlətin – Azərbaycan və
Ermənistanın məqsədəmüvafiq qonşuluq
münasibətləri qurulmasının perspektivlərini
necə qiymətləndirirsiniz?”. Azərbaycanlı
deputat Nazirlər Komitəsinin sədrindən
bu sorğuya Almaniyanın xarici işlər naziri
kimi cavab verməsini xahiş edərək deyib:
“Azərbaycanın Ermənistanın işğalı altında
olan ərazilərini düşməndən təmizləmək
yolunda qazandığı zəfər və Cənubi Qafqazda
yeni münasibətlərin formalaşması üçün real
imkanların yaranması kontekstində Almaniyanın xarici işlər naziri olaraq yenilənmiş və
inkişaf imkanları artmış bölgədə Almaniyanın
rolunu necə görürsünüz?”.

Nazir Heiko Maas azərbaycanlı deputatın suallarını cavablandıraraq bildirib ki,
Azərbaycanla Ermənistan arasında baş
vermiş müharibə ilk gündən sonadək Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinin diqqətində olub,
müharibədən sonrakı proseslər də diqqətlə
müşahidə edilir. Avropa Şurası bölgədə sabitliyin bərqərar, sülh və tərəqqinin davamlı olmasında, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında çox
maraqlıdır. Bu məsələni gələcəkdə də daim
diqqətdə saxlamaq və irəliləyişinə töhfələr
vermək istiqamətində səy göstərmək Nazirlər
Komitəsinin, ümumilikdə Avropa Şurasının
əsas məqsədlərindəndir.
Nazirlər Komitəsinin sədri vurğulayıb ki,
əlbəttə, istənilən niyyətə çatmaq üçün dialoq
vacibdir və belə bir dialoqun varlığı hər iki
ölkənin maraqlarına cavab verir.
“Şübhəsiz ki, Azərbaycanla Ermənistan
arasında əməkdaşlıq istiqamətində əldə
edilən uğurlar bütün regionun da inkişafına
təsir göstərəcək”, – deyə nazir əlavə edib.
Almaniyanın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi
müddətində bu problemi daim diqqətdə
saxlayacaqlarını söyləyən Heiko Maas öz
ölkəsinin də bölgədə xüsusi marağının
olduğunu, yaranmış yeni şəraitin əməkdaşlıq
üçün yeni üfüqlər açdığını deyib.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

28 yanvar 2021-ci il, cümə axşamı

Mən Şuşaya son dəfə 39 il bundan əvvəl gəlmişəm.
39 il bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm və birinci dəfə yanvarın
14-də gəlmişəm. Bax, bu gün, yanvarın 14-də yenə də
buradayıq. Bu dəfə müzəffər Azərbaycan Ordusunun, qalib
Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
məntəqələrimizi ermənilərə verməyə
də hazır olan satqınlar deyirdilər
ki, gəlin, filan şəhəri ermənilərə
verək, bununla da ölkə rəhbərliyini
şantaj edib vəzifəsindən uzaqlaşdıraq, hakimiyyəti ələ keçirəndən
sonra yenidən həmin əraziləri geri
alarıq. Göründüyü kimi, vəzifəyə

həmin şəxs şahiddir ki, Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz
ermənilərə necə toy tutdu. Hətta 28
il əvvəlki “Dağlarda toy” əməliyyatı
tamamilə unuduldu. İşğalçı ölkə bu
“toy”u əbədi olaraq yadda saxlayacaq. Dövlət başçımızın qeyd
etdiyi kimi, qəhrəman Azərbaycan
övladları mükəmməl hərbi əməliyyat
keçirərək cəsarət, rəşadət,
qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş
etdirdilər və Şuşanı işğalçılardan
azad etdilər. Uzun fasilədən – 28 il
yarımdan sonra – noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan Bayrağı qaldırıldı.
Bu tarixi qələbənin memarı
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin düzgün müəyyənləşdirdiyi
strategiyası, polad iradəsi
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki
reytinqini daha da yüksəltdi,

verən olmurdu. Həmin qətnamələr
artıq əhəmiyyətsiz kağız parçasına çevrilmişdir. Münaqişənin
tənzimlənməsində vasitəçilik missiyasını üzərinə götürmüş ATƏT-in
Minsk qrupu ildə bir neçə dəfə eyni
məzmunlu bəyanatlar verməklə öz
vəzifəsini “beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll etmiş olurdu”.
Təəssüf ki, bu müddət ərzində
beynəlxaql təşkilatların əsas vəzifəsi
işğalçıya dəstək vermək, ərazisi
işğal olunmuş Azərbaycana təzyiq
və təhdid göstərmək olub. Guya,
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışdıqlarını, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına “böyük üstünlük
verdiklərindən” qan tökülməsini
istəmirlərmiş. Halbuki, işğalçı
Ermənistan ordusu sərhədboyu
ərazilərdə hər addımbaşı atəşkəs
rejimini pozur, dinc əhalini qətlə ye-

“Biz bu torpaqlarda

əbədi yaşayacağıq”
Y

anvarın 14 də Prezident İlham Əliyevin ailə üzvləri ilə
birlikdə Şuşaya səfəri, orada Azərbaycan Bayrağını
qaldırması, məscidləri ziyarət etməsi, sonra da məşhur
Cıdır düzündə birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva ilə birlikdə çay süfrəsinə qonaq olmaları uzun müddət
xatirələrdən silinməyəcək. Dövlətimizin başçısının çay süfrəsi
arxasında “Cıdır düzündə armudu stəkanda çay, paxlava ilə.
Dostlarımız sevinsin, düşmənlərin gözü kor olsun!” mesajı
tarixi qələbəmizin bəxş etdiyi sevinc idi.

Çay dəsgahının vahiməsi
Möhtərəm Prezidentimizin bu
mesajı və Cıdır düzündəki çay
dəsgahı düşmənlərimizi necə
vahiməyə saldısa, bəziləri öz ailə
üzlərini də götürüb gecəykən
Moskvaya qaçdı. Ermənistan
mətbuatının yazdığına görə, Anna
Akopyan Moskvada gizləndiyi ünvanı, hətta əri Paşinyana da demir.
Hazırda bu məsələ Ermənistanda
müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müxalifətin nümayəndələri uşaqları

ilə bərabər Moskvada gizlənən Anna
Akopyanın ünvanına sərt mesajlar
göndəriblər. Deyiblər ki, ötən il Paşinyanın arvadı Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyevanı Şuşaya
dəvət edirdi. Onun dediklərinə bu
gün də Ermənistan mediasında
daha tez-tez rast gəlinir: “Mən
Mehriban Əliyevanı Qarabağa dəvət
etmək istəyirəm. Əgər o, Qarabağda muğam dinləməyi arzulayırsa,
bunun bir yolu var: “Artsaxla” yaxşı
qonşuluq münasibətləri. Onlar Qarabağa gələ, gözəl təbiətin qoynunda

çay içə, muğama qulaq asa bilərlər”.
A.Akopyanın ironiya ilə dediyi
bu sözlərdən çox keçmədi ki, Brinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyeva ailə üzvləri ilə birlikdə Cıdır
düzünə getdi, hətta çay da içdilər.
Ancaq Anna Akopyan qorxusundan
hələ də üzə çıxmır. Ermənistan
mətbuatı yazır ki, budur, Mehriban
Əliyeva Cıdır düzündə çay içir,
Anna Akopyan yoxdur, qorxusundan Moskvaya qaçıb. İlham Əliyev
və Mehriban Əliyeva arzularına
çatdılar, amma Akopyanın dediyi
kimi yox.

Xəyanətin qurbanı
Şuşanın 29 il əvvəlki işğalı
hələ də yaddaşlardan silinməyib
və hələ bundan sonra da uzun
müddət silinməyəcək. Çünki
həmin dövrdə ölkədə baş alıb
gedən hərc-mərclik, özbaşınalıq,
hakimiyyəti ələ keçirmək üçün
satqınlıq, xəyanətkarlıq özünü
açıq büruzə verirdi. Hətta bu yolda
şəhərlərimizi və digər yaşayış

B

eynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) dünya iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı
ənənəvi hesabatını açıqlayıb. Fondun ekspertlərinin hesablamalarına
əsasən qlobal iqtisadiyyatda 2021-ci ildə 5,5 faiz, 2022-ci ildə isə 4,2
faiz artım gözlənilir. Müvafiq artım tendensiyaları qlobal ticarətdə də davam
edəcək və növbəti iki ildə, müvafiq olaraq 8,1 və 6,3 faizlik artım trendi
müşahidə olunacaqdır.

Proqnozlar nikbinlik yaradır
İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzindən verilən
məlumatda bildirilir ki, Mərkəzin
departament rəhbəri Ayaz
Müseyibov qeyd edib ki, qlobal
səviyyədə qeyri-müəyyən
vəziyyətə baxmayaraq, əvvəlki
hesabatla müqayisədə iqtisadi
artım proqnozları 0,3 faiz
artırılıb. Bu isə dekabr ayından başlayaraq vaksinasiya
proseslərinin güclənməsi ilə birgə nəhayət ki,
pandemiyanın bitəcəyi ilə bağlı proqnozlar və
ABŞ, Yaponiya kimi böyük iqtisadiyyatlarda ilin
sonunda qəbul edilən iqtisadi dəstək siyasəti ilə
bağlıdır. Başa çatmaqda olan ilin göstəriciləri
üzrə qlobal iqtisadiyyatda azalma ötən ilin
ikinci yarısında baş verən iqtisadi hadisələrə
bağlı olaraq gözləniləndən 0,9 faiz az olub. Bu,
növbəti 2 il üzrə artım gözləntiləri üçün yaxşı
baza rolunu oynayır.
BVF-in hesablamalarına görə qlobal iqtisadiyyatın gələcəyi ilə bağlı artım göstəriciləri
pandemiya ilə mübarizənin nəticələrindən
asılı olaraq müəyyənləşəcəkdir. Belə ki, qlobal
miqyasda vaksinasiya və müalicə proseslərinin
daha sürətli və uğurlu olması fonunda paralel
olaraq karantin tədbirlərinin zəiflədilməsi istehlak, investisiyalar və məşğulluğun daha yüksək
inkişafı ilə nəticələnə bilər.
İqtisadi artım və böyümə proqnozları ölkələr
üzrə fərqlidir və səhiyyə xidmətləri, dəstək
siyasətləri və digər spesifik xüsusiyyətlərdən
asılı olaraq dəyişir. Azərbaycanın da daxil
olduğu inkişafda olan ölkələr qrupunda iqtisadi artımın mərhələli bərpası daha çox özünü
göstərəcəkdir. Belə ki, qrup ölkələrində növbəti
iki ildə iqtisadi artım 6,3 və 5 faiz, ticarətin həcmi
isə 9,2 və 6.7 faiz proqnozlaşdırılır. BVF-nin
proqnozlarına görə mərkəzi banklar 2022-ci ilin
sonunadək faiz dərəcəsi siyasətini müəyyən
olunan dəhliz çəçivəsində saxlayacaqlar və inkişafda olan ölkələr üçün bu istiqamətdə maliyyə
vəziyyəti daha da yaxşılaşacaqdır. İnkişaf etmiş
ölkələrdə inflyasiya göstəricilərinin hədəf diapozununu ötməyəcəyi və 1,5 faiz təşkil edəcəyi,
inkişafda olan ölkələr üzrə də analoji trendin
davam edərək 4 faiz üzərində olacağı və bu

göstəricinin qrup ölkələri üçün
tarixi minimum təşkil edəcəyi
hesablamalarda öz əksini tapıb.
A.Müseyibov qeyd edib
ki, hesabatda diqqət çəkən
mühüm bir məqam da dünya əmtəə bazarlarında neft
qiymətləri ilə bağlıdır. Qlobal
yenidənbərpanın da təsirləri ilə
müvafiq əmtəənin qiymətlərinin
2020-ci illə müqayisədə 21,2
faiz artacağı proqnozlaşdırılır.
Brent, Dubay və WTI neftinin orta qiyməti
əsasında hesablanan bu proqnozlarda 2021- ci
ildə dünya bazarlarında neft qiymətlərinin 50
ABŞ dolları/barelə çatacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da oktyabr üzrə müvafiq proqnoz
göstəricilərindən 4 ABŞ dolları/barell daha
yüksək göstəricidir. Azərbaycan üçün qeyri-neft
sektorunun inkişafı və smart iqtisadi modelin
qurulması prioritet təşkil etsə də, indiki halda neft qiymətləri ilə bağlı pozitiv proqnozlar
Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi artım
drayverlərini tətikləyəcəkdir.
Hesabatdan çıxan mühüm nəticələrdən
biri də ondan ibarətdir ki, BVF-nin məlumatına
əsasən inkişafda olan ölkələr pandemiya ilə
mübarizə çərçivəsində ciddi borc problemləri
ilə üzləşib. Buna müvafiq olaraq, hesabatda
pandemiya ilə mübarizə aparılması məqsədi
ilə qlobal miqyasda çoxvektorlu əməkdaşlıq
siyasətinin qurulması, vaksinasiyaya bərabər
çıxış imkanlarının təmin edilməsi və inkişafda
olan ölkələrin artmaqda olan borc problemləri
və gözlənilən likvidlik problemlərinə diqqət
yönəldilir.
Qeyd edək ki, bu baxımdan Azərbaycan
pandemiya ilə mübarizəni yalnız öz daxili fiskal
resursları hesabına təmin etməklə xarici borc
səviyyəsinə görə ən yaxşı ölkələrdən biri kimi öz
mövqeyini qoruyub saxlayıb. Beləliklə, nüfuzlu
beynəlxalq agentlik və təşkilatların proqnozları,
həmçinin Qarabağın maddi və qeyri-maddi
resursları ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının
dövriyyəsinə cəlb olunması 2021-ci ildə ölkəmizi
iqtisadi inkişaf meqatrendlərinin gözlədiyini
göstərir.

“Xalq qəzeti”

gəlməkdən ötrü sanki ərazilərimizi
qumara qoymuşdular. Təbii ki,
bu dayaz düşüncə tərzi o vaxt
hakimiyyəti silah gücünə ələ keçirmiş AXC–Müsavat cütlüyünun
başbilənlərinə məxsus idi. Elə də
etdilər. Şuşa ilk hədəf, xəyanətin
qurbanı oldu.
Dövlətimizin başçısı Şuşaya səfəri
zamanı bu faktı bir daha xatırlatdı.
Ölkə Prezidenti hərbçilərlə görüşü
zamanı dedi ki, 1992-ci ilin mayında
o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin və
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan
AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanəti
nəticəsində Şuşa işğal altına düşdü.
O vaxt ermənilər öz “əməliyyatına” bir
ad vermişdilər – “Dağlarda toy”. Halbuki, heç əməliyyat da keçirilməmişdi.
Şuşa şəhəri boşaldılmışdı. O vaxtkı
müdafiə naziri “Şuşa əldən getsə,
başıma güllə çaxacağam” – desə
də, sonda qorxaqcasına Şuşadan
qaçmışdı. Ondan sonra isə ermənilər,
guya bu əməliyyat haqqında əfsanələr
uydurmuşdular – “Dağlarda toy”.
Təəssüf ki, “Şuşa əldən getsə,
başıma güllə çaxacağam”, – deyən
o vaxtkı müdafiə naziri başına heç
çırtma da vurmadı və bu gün də
ölkədə araqarışdırmaq, münaqişə
yaratmaqla məşğuldur. Yaşının bu
çağında törətdiyi qanunsuz əməllərə
görə tez-tez polisə hesabat verən

mövqeyini möhkəmləndirdi və
silahlı qüvvələrimizin dünyanın
50 ən güclülərindən biri olduğunu
təsdiqlədi.

Münaqişənin hərbi
yolla həlli varmış
İyirmi səkkiz il yarım işğal altında
olan Şuşa azad edildi! Biz Şuşaya,
eləcə də işğaldan azad edilmiş digər
ərazilərimizə qayıtmışıq! Artıq abadlıq-quruculuq işlərinə start verilib.
Bu tarixi qələbəni, yenidənqurma
işlərinə başlamamızı döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il
noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində
əbədi qalacaq bu şanlı qələbəmizi
döyüş meydanında qazandıq,
danışıqlar masası arxasında yox.
“Münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur” – deyən riyakarlar da gördülər
ki, var imiş!
30 il davam edən Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi dünyada baş alıb gedən
ikili standartların, islamofobiyanın,
ayrı-seçkiliyin əsirinə çevrilmişdi. Bu müddət ərzində nüfuzlu
beynəlxalq qurumlar Ermənistanın
işğalçı siyasətini pisləyən, qeydşərtsiz işğal etdikləri Azərbaycan
ərazilərindən öz qoşunlarının
çıxarılmasını tələb edən qətnamələr
qəbul etsələr də, buna əhəmiyyət

İşğaldan azad edilmiş
ərazilərin xəritələri qısa
zamanda hazırlanmalıdır
Şanlı qələbə xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya nümayiş
etdirdi. Azərbaycan siyasi, iqtisadi, hərbi gücü sayəsində əsas
vəzifəni şərəflə yerinə yetirdi: 44 gün ərzində tarixi qələbə qazanaraq torpaqlarını azad etdi. İndi Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə Strateji Fəaliyyət
Planı hazırlanır və bütün ərazilərin bərpasının vahid konsepsiya
əsasında həyata keçirilməsi, dövlət başçısı tərəfindən verilən tapşırıqların icrası və qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi bu
günümüzün ümdə məsələlərindəndir.
Erməni işğalından azad edilmiş
ərazilərin görüntüləri də göstərir ki,
tarixi-mədəni abidələr, məsçidlər,
yaşayış evləri və infrastruktur tamamilə
dağıdılmışdır. Eyni zamanda, erməni
barbarları bu ərazilərin təbii ehtiyatlarını
da talan etmiş, meşələri qırmış, otlaqları yararsız vəziyyətə salmış, geniş
sahələrdə hərbi istehkamlar quraraq,
torpağa on minlərlə mina basdırmış
və bölgəni bütövlüklə yaşayış üçün
təhlükəli zonaya çevirmişdir.
Bu barədə müxbirimizə məlumat
verən Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, professor Çingiz İsmayılov
bildirmişdir ki, həmin ərazilərdə bərpa işlərinin miqyası və istiqamətini
müəyən etmək və qiymətləndirmək üçün, eyni zamanda mövcud
vəziyyəti əyani faktlar kimi əbədiləşdirmək üçün işğaldan sonrakı
vəziyyəti əks etdirən tematik xəritələrin hazırlanması vacib əhəmiyyət
kəsb edir. Hər bir inzibati rayon üzrə, torpaq, su, hidroenerji, mineralxammal, meşə və təbii ehtiyatların coğrafiyasını əks etdirən xəritələrin
tərtibinə ehtiyac vardır. Bununla yanaşı, nəqliyyat infrastrukturu, dağıdılmış yaşayış məntəqələri və ekoloji vəziyyət yeni xəritələrdə öz əksini
tapmalıdır.
İndiki şəraitdə belə xəritələrin hazırlanmasının əhəmiyyəti, ilk
öncə, aparılacaq bərpa işlərinin miqyasını və müddətini, sərf olunacaq
maliyyə yatırımlarının həcminin və inzibati rayon daxilində ərazilərin
müəyyən edilməsində vacib məlumat mənbəyi kimi istifdə edilə bilər.
Diğər tərəfdən, nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, torpaqlarımızın
azad olunması əhalidə vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirmış
və ölkəmizin bu bölgəsi haqqında daha çox və ətraflı məlumatların
əldə edilməsi arzusunu artırmışdır. İnamla deyə bilərəm ki, indi hər bir
azərbaycanlı Qarabağı görmək, işğaldan azad edilmiş tarixi məkanlara
səfər etmək arzusundadır.
Professor sonda qeyd etmişdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin
bərpasına dair hazırlanan konsepsiyda bölgənin sosial-iqtisadi inkişaf
istiqamətləri müəyyən edilir. Artıq bir neçə ildən sonra bu ərazilərdə
iqtisadi mənzərə köklü olaraq dəyişəçəkdir. Bu dəyişikliklər əsasında
artıq yeni xəritələr tərtib olunacaq. İndi hazırlanan xəritələrin inşaat
işləri aparıldıqdan, yeni təsərrüfat və infrastruktur obyektləri, yeni
yaşayış məntəqələri salındıqdan sonrakı dövrdə tərtib edilən xəritələrlə
müqayisəsi görülən işlərinin miqyası və coğrafiyası haqqında da əsaslı
biliklərin əldə edilməsinə kömək edəcəkdir.

“Xalq qəzeti”

tirir, yaşayış məntəqələrini yararsız
hala salırdılar. Ancaq beynəlxalq
təşkilatlar, nədənsə, ermənilər
tərəfindən insan haqlarının pozuntusunu gömür və ya eşitmirdilər. Elə
hey deyirdilər ki, münaqişənin hərbi
yolla həlli yoxdur.
Təbii ki, bu özbaşınalıq uzun
müddət davam edə bilməzdi və
bu işğalın sonu olmalı idi. Bunu
rəşadətli ordumuz döyüş meydanında da sübut etdi. Dövlət başçımızın
dedyi kimi, 30 ilə yaxın mənasız danışıqlar bizi heç bir nəticəyə yaxınlaşdırmadı. Tarixi torpaqlarımız 30
ilə yaxın işğal altında qaldı. Danışıqlar prosesində Ermənistan, sadəcə
olaraq, vaxt udmağa çalışır və status-kvonu əbədi etmək istəyirdi. Bu
illər ərzində ölkəmizə qarşı dəfələrlə
müxtəlif güc mərkəzlərindən
göndərilən siqnallarda əsas məqsəd
Azərbaycanı bu vəziyyətlə barışmağa sövq etmək idi. Ancaq dövlət
başçımızın qətiyyəti, siyasi iradəsi,
xalqın sıx həmrəyliyi milli maraqlarımıza cavab verməyən hər hansı bir
razılaşmaya imkan vermədi.
Prezident İlham Əıliyev dəfələrlə
bütün beynəlxalq kürsülərdən bəyan
etmişdi ki, torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi əsas
vəzifəmizdir və biz bu vəzifəni icra
edirik. 30 il davam edən danışıqlar
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heç bir nəticə vermədi. Ermənistan
rəhbərliyi müxtəlif vasitələrlə
danışıqlardan yayındı. Çünki o
vaxtkı vəziyyət işğalçı ölkəni qane
edirdi. Havadarlarının dəstəyindən
şirniklənən Ermənistan ordusu
sentyabrın 27-də böyük iştahla
yenidən ölkəmizə hücuma keçdi.
Ancaq bu dəfə qarşılarında güclü
və yenilməz Azərbaycan Ordusunu
gördü.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev işğalçı Ermənistana
status-kvonun ömrünü uzatmağa
şərait yaradanlara sübut etdi ki,
münaqişənin hərbi yolla həlli var.
Biz xalqımızın, əsgərlərimizin,
zabitlərimizin canı, qanı bahasına
Ermənistanı diz çökdürdük, torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik və
30 illik yurd həsrətinə birdəfəlik son
qoyduq. Dövlət başçımızın vurğuladığı kimi, düşməni məcbur etdik ki,
qabağımızda diz çöksün, kapitulyasiya aktına imza atsın. Belə də
oldu və alçaldıcı kapitulyasiya aktı
tarixdə əbədi qalacaq. Üçtərəfli 10
noyabr bəyanatı da bunu bir daha
təsdiqlədi.
İndi bütün dünya Azərbaycanın
şanlı qələbəsindən danışır. Dünyanın aparıcı kütləvi informasiya
vasitələri qazandığımız parlaq
qələbədən yazırlar. Tanınmış
ictimai-siyasi xadimlər, diplomatlar
bu qələbəmizin memarı Prezident
İlham Əliyevə təbriklər ünvanlayırlar.
Dövlətimizin başçısı Şuşada
hərbçilərlə görüşü zamanı buraya
necə gəldiyini də açıqladı: “Mən
Şuşaya qələbə yolu ilə gəlmişəm.
O yol indi açılıbdır, yol yox idi.
Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən
keçərək, onlarla kilometr məsafəni
qət edərək, qəhrəman Azərbaycan
hərbçiləri yol boyunca kəndləri,
qəsəbələri düşməndən azad edib,
Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı
kəndini azad edib və ondan sonra
Şuşanı işğalçılardan azad edib.”

Abadlıq və quruculuq dövrü
Artıq işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə abadlıq və quruculuq
işlərinə start verilib. Prezident İlham
Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva, həmçinin
qızları Leyla Əliyeva həmin işlərin
təməlqoyma mərasimlərində iştirak
edir, öz xeyir-dualarını verirlər.
Füzuli rayonunda Beynəlxalq
Hava Limanının və Füzulu –
Şuşa yolunun təməlqoyma
mərasimlərində də bunun şahidi
olduq. Artıq Şuşa şəhərində də
bir sıra kommunikasiya işlərinə
başlanılıb. Ermənilərin xarabalığa
çevirdikləri yaşayış məntəqələrimiz
bir neçə ildən sonra əvvəlkindən
də gözəl olacaq. Prezident İlham
Əliyevin qətiyyətlə dediyi sözlər
xalqımızda tam əminlik yaradıb: “Biz
bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq!
Biz Şuşanı və dağıdılmış bütün
başqa şəhər və kəndlərimizi bərpa
edəcəyik. Dağıdılmış bütün tarixi
abidələrimizi bərpa edəcəyik”.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”
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zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 26-da Rəşad Nəbiyevi
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri təyin olunması ilə
əlaqədar videoformatda qəbul edərkən bildirib ki, azad edilmiş ərazilərdə
qurulacaq şəhərlər və kəndlər “smart-city”, “smart-village”, – yəni, “ağıllı
şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında qurulmalıdır. Həmin yerlərdə
şəhərsalma layihələri icra edilərkən dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarının
tətbiqi üçün işlər indidən planlaşdırılmalıdır. Digər şəhər və kəndlərimizdə də
buna oxşar layihələrin icrasına önəm verilməlidir.

Qarabağda “ağıllı şəhər”
konsepsiyasının tətbiqi bölgənin
inkişafını daha da sürətləndirəcək
Dövlətimizin başçısı daha sonra deyib:
“Bildiyiniz kimi, Davos Ümumdünya İqtisadi
Forumunda iştirakım zamanı onlarla şirkətlə
görüşlərim olur, onların böyük əksəriyyəti
texnoloji şirkətlərdir. Bu görüşlər əsnasında
görürəm ki, dünyada hansı yeniliklər var, hansı
müsbət inkişaf var və çalışıram ki, o şirkətləri
Azərbaycana cəlb edim. Ona görə “ağıllı
şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyası işlənməlidir
və tətbiq edilməlidir”.
Yeri gəlmişkən, “ağıllı şəhər”, yaxud “ağıllı
kənd” konsepsiyası ilə bağlı onu qeyd etmək
istərdim ki, bu, elm və texnologiyanın yüksək inkişafı nəticəsində şəhər və kəndlərin əhalisinin
həyat tərzinin fərqli yön almasının ifadəsidir.
Fikrimi bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün
konkret ünvan göstərməyi zəruri bilirəm. Belə
ki, Yaponiyanın Fudzisava yaşayış məntəqəsi
dünyada “ağıllı şəhər” kimi tanınır. Tokiodan bir
saatlıq məsafədə yerləşən bu qəsəbə gələcəyin
enerji səmərəli, ekoloji və rahat şəhərləri üçün
model kimi düşünülüb. Layihə “Mitsui & Co”,
“Accenture”, “Tokyo Gas” daxil olmaqla Yaponiyanın bir sıra firmalarının iştirakı ilə “Panasonic”
şirkəti tərəfindən reallaşdırılıb.
Hazırda Fudzisava “ağıllı şəhərində” artıq
təxminən yüzlərlə ev tikilib və satılıb, layihə isə
1000 ailə üçün hesablanıb. Yüksək texnologiyalı qəsəbə “adi” Fudzisava şəhərində 19
hektar ərazini tutur. Ötən əsrin 60-cı illərinin
ortalarından bu meydançada bir neçə on
illiklər “Panasonic”in məişət texnikası və
elektronika istehsalı yerləşib.
Belə ki, hazırda 3 min nəfər əhalisi
olan şəhərin bütün evlərində yalnız günəş
enerjisindən istifadə edilir. Əsas nəqliyyat
vasitələri elektriklə işləyən avtomobil və
velosipeddir. Küçələr sensorlu işıqlandırma
sistemləri ilə təchiz olunub. Zəlzələ və digər
fövqəladə hadisələr zamanı şəhər özünü 3
gün ərzində saxlaya bilir.

Ölkəmizdə də “ağıllı şəhər” konsepsiyasının tətbiqi ilə bağlı təkliflər hazırlanır. Bu,
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə imzalanan “Açıq hökumətin təşviqinə dair 20202022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda da
öz əksini tapıb. Belə ki, bu planda nəzərdə
tutulduğu müddətdə “ağıllı şəhər” konsepsiyasının tətbiqi ilə bağlı araşdırma aparılacaq
və pilot layihə həyata keçirilməsi imkanlarının
müəyyənləşdiriləcəyi qeyd edilib. Layihənin
icrası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, AzərbaycanRespublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalarüzrə Dövlət Agentliyi,
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə
həvalə edilib.
Nəhayət, layihə ixtisaslı kadrların işlə təmin
olunması və onlar üçün daha çox iş yerlərinin
yaradılmasına imkan yaradır. Başqa sözlə,
bu ixtisaslı kadrların daha qısa zamanda işlə
təmin olunması sistemidir. Əsas üstünlük odur
ki, “ağıllı şəhər”in özündə məşğulluğun təmin
edilməsi və kadrların işlə təminatına imkan
yaradılır.

Vəkil HÜSEYNOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC) professoru
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Azərbaycan dünyada müasir nəqliyyat və
texnologiyalar sahələrində lider mövqedədir

ğulayan dövlətimizin başçısı
deyib: “Azərbaycan bu sahədə
əməkdaşlığa hazırdır və bu işə
öz töhfəsini verməkdədir. Mənim
tərəfimdən göstəriş verildi ki,
Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun
layihələndirilməsi başlasın. Artıq start verildi və digər layihələr
də, həmçinin. Burada ən müasir
texnologiyalar tətbiq edilməlidir ki,
Azərbaycan bu sahədə də daim
liderliyi öz əlində saxlaya bilsin”.
Prezident İlham Əliyev qeyd
edib ki, müharibə bir çoxlarına
Azərbaycanın potensialının nədən
ibarət olduğunu göstərib. “Biz döyüş
meydanında qələbə qazandıq,
biz mülki sahədə qələbə qazandıq. Çünki əgər güclü iqtisadiyyat
qurmasaydıq, güclü ordu qura
bilməzdik. Ona görə bütün amillərin
sintezi həm qələbəni şərtləndirdi,
həm də bundan sonra bizim inkişaf
dinamikamızı da şərtləndirəcək.
Hətta pandemiya dövründə də bizim
qeyri-neft sənayemiz artmışdır, özü
də böyük dərəcədə. Keçən il qeyrineft sənayemiz 12,5 faiz artmışdır. Nəyə görə? Texnoloji inkişaf,
sənayeləşmə, investisiyalar, güzəştli
şərtlərlə kreditlərin verilməsi, dövlətözəl sektor tərəfdaşlığı – bütün bu
amillər öz rolunu oynayıb”, – deyə
Prezident İlham Əliyev əlavə edib.
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zərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrində olduğu kimi, tranzit-logistika
istiqamətində fəaliyyətin səmərəli qurulması bir neçə amillə bağlıdır. Əvvəla, son
illərdə gerçəkləşdirilən mühüm layihələr nəticəsində respublikamızın Avrasiyaboyu strateji beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində əlverişli geoiqtisadi mövqedə
yerləşməsi, eləcə də güclü tranzit potensialı Azərbaycanın transregional ticarətdə mühüm
qovşağa çevrilməsini təmin edib. Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə “Şərq–Qərb”, “Şimal–Cənub”,
“Cənub–Qərb” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin, o cümlədən, “Viking” Qatarı layihəsinin
fəal iştirakçısı kimi tanınıb. Respublika daxilində də infrastrukturun müasirləşdirilməsi uğurla gerçəkləşdirilib. Belə ki, son illərdə həm magistral, həm də şəhərlərarası, kəndlərarası və
qəsəbədaxili yollarla bağlı böyük layihələr yüksək səviyyədə reallaşdırılıb. Bu isə ölkəmizin
qeyri-neft sektorunun, xüsusən də regionların inkişafına mühüm təsir göstərib, işsizlik probleminin həllində, əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasnda böyük rol oynayıb.

Azərbaycanda infrastruktur
layihələri uğurla və ardıcıl
şəkildə davam etdirilir
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev yanvarın 26-da Rəşad
Nəbiyevi Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar naziri təyin
olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edərkən yuxarıda
vurğulanan məsələr barədə ətraflı
danışıb. Dövlətimizin başçısı çıxışında nəqliyyat, rabitə və yüksək
texnologiyalar sahələrini daim
diqqət mərkəzində saxladığını, son
illərdə bu sahələrin uğurla inkişaf
etdiyini vurğulayıb. Eyni zamanda,
Prezident kimi fəaliyyətə başladığı ilk illərdə həm nəqliyyatda,
həm də rabitədə vəziyyətin qaneedici olmadığını xatırladıb: “O
vaxt yüksək texnologiyalardan,
ümumiyyətlə, söhbət getmirdi,
yollar bərbad vəziyyətdə idi, dəmir
yolları infrastrukturu köhnəlmişdi,
dəniz nəqliyyatı sahəsində hər
hansı bir irəliləyiş yox idi, əksinə,
bizim donanmamız böyük dərəcədə
köhnəlmişdi. Bütövlükdə bu sahədə
vəziyyət ürəkaçan deyildi...”.
Aradan ötən illər ərzində həyata
keçirilən tədbirlər, reallaşdırılan
layihələr nəticəsində hazırda
Azərbaycan dünyada nəqliyyat
sahəsində lider dövlətlərdən biri kimi
tanınır. Bunu nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların reytinqlərindən də
görmək olar. Məsələn, Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun
hesabatında Azərbaycan inkişaf
etməkdə olan 74 ölkə arasında
infrastruktur layihələri ilə bağlı dəmir
yolu xidmətlərinin səmərəliliyinə
görə 11-ci, hava yolları xidmətlərinin
səmərəliliyinə görə 12-ci, avtomobil
yollarının keyfiyyətinə görə isə 2427-ci yerlərdədir.
Əlbəttə, qeyd edildiyi kimi, bütün
bu uğurlar böyük səy, düşünülmüş
siyasət hesabına gerçəkləşib. Təbii
ki, burada nəqliyyat infrastrukturuna vəsait qoyuluşunun diqqət
mərkəzində saxlanılması da önəmli
rol oynayıb. Bu isə son nəticədə
ölkəmizin iqtisadi, xüsusilə qeyri-neft
sektorunun inkişafına müsbət təsir
göstərib. Bununla bağlı Prezident
İlham Əliyev çıxışında deyib: “Yol
olmayan yerdə inkişaf da olmur. Yol
olmayan yerdə fermer öz məhsulunu
bazara çatdıra bilmir. Dəmir yolları
olmayan yerdə heç bir tranzit imkanından söhbət gedə bilməz. Ona
görə biz, ilk növbədə, ölkə daxilində
infrastrukturu tamamilə yenidən qurduq. Eyni zamanda, ölkəmiz üçün
çox vacib olan və uzunmüddətli

inkişaf strategiyamıza uyğun olan
tranzit imkanları da yaratmışıq”.
Bu, statistik göstəricilərdə də
öz ifadəsini tapıb. Belə ki, son 17
il ərzində əhalinin rahat gedişgəlişinin təmini istiqamətində
yazının əvvəlində xatırlatdığımız
kimi, böyük layihələr reallaşdırılıb.
Paytaxt Bakının qəsəbədaxili yolları
yenidən qurulub. Respublikanın
ən ucqar kəndlərinə belə müasir,
beynəlxlaq standartlara cavab verən
yollar çəkilib. Ümumiyyətlə, 17 min
kilometrdən çox avtomobil yolu inşa
olunub.
Ölkə daxilində dəmir yolu
nəqliyyatı sahəsində də önəmli
layihələr icra edilib, dəmir yollarının reabilitasiyası gerçəkləşdirilib,
şəhərlərdə dəmir yolu vağzalları tikilib. Bakı dairəvi dəmir yolu istifadəyə
verilib və bütün bunlar sərnişin
daşımalarına, insanların rahatlığına
müsbət təsir göstərib.
Dövlətimizin başçısı çıxışında bu
prosesin hazırda da davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb: “Azad edilmiş
torpaqlarda da yol infrastrukturunun
yaradılmasına bu il start verilmişdir.
Biz bu işləri planlı şəkildə görəcəyik.
Füzulidən Şuşa şəhərinə açılmış
yeni yol onu göstərir ki, biz bu
işləri faktiki olaraq ən qısa müddət
ərzində görə bilirik”.
Yeri gəlmişkən, bu il yanvarın 14də dövlətimizin başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, birinci xanım
Mehriban Əliyevanın və qızları Leyla
Əliyevanın Azərbaycanın işğaldan
azad edilmiş mədəniyyət paytaxtı
Şuşa şəhərinə səfərləri çərçivəsində
Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun və
Füzuli rayonu ərazisində beynəlxalq
hava limanının təməli qoyulub.

Azərbaycan artıq
beynəlxalq nəqliyyat
mərkəzlərindən birinə çevrilib
Prezident İlham Əliyev nitqində
ölkəmizin təşəbbüsü ilə inşa edilən
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun
bölgəmizdə və bütövlükdə Avrasiyada yeni nəqliyyat xəritəsi yaratdığını,
Azərbaycanın tərəfdaşları tərəfindən
hazırda bu yoldan səmərəli istifadə
edildiyini vurğulayıb. Dövlətimizin
başçısı fikrinə əlavə edərək daha
sonra diqqətə çatdırıb: “Azərbaycan
ərazisindən keçən yolların çoxşaxəli
olması bizim imkanlarımızı böyük dərəcədə artırır. Pandemiya
dövründə bütövlükdə bütün dünyada
iqtisadiyyatın tənəzzülə uğramasına baxmayaraq, bildirməliyəm ki,
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə
daşınan yüklərin həcmi təxminən
20 faiz artmışdır. Bizim dəmir
yolu infrastrukturumuzdan bir
çox ölkələr istifadə edir. Hazırda

Çin-Qazaxıstan-Xəzər dəniziAzərbaycan-Avropa marşrutu,
eyni zamanda, Əfqanıstan–
Türkmənistan–Xəzər dənizi–
Azərbaycan–Avropa marşrutu
mövcuddur. Bakı–Tbilisi–Qars
dəmir yolunu faktiki olaraq Lapis-
Lazuli yolu ilə birləşdirdik və əlbəttə
ki, burada çoxşaxəli nəqliyyat
infrastrukturu öz rolunu oynamışdır”.
Ölkə rəhbəri çıxışında gəmiçiliyin
inkişafı istiqamətində görülən
işlərdən də ətraflı bəhs edərək,
bir neçə il bundan əvvəl istismara
verilən Bakı gəmiqayırma zavodunda bu gün bütün növ gəmilərin istehsal olunduğunu, istehsal prosesinin
hər il artırıldığını diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı hazırda
müəssisədə tankerlərin, Ro-Ro və
yük gəmilərinin istehsal olunduğunu,
bu sahədə xaricdən asılılığın artıq
aradan qaldırıldığını, bununla da
minlərlə iş yerinin açıldığını, habelə
neft-qaz əməliyyatlarında iştirak
edən şirkətlər üçün geniş imkanlar
yaradıldığını xüsusi vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev çıxışında, həmçinin Xəzər Gəmiçiliyinin
müasirləşdirildiyini, Azərbaycanın
Xəzərdə ən böyük donanmaya
sahiblik etdiyini və hər il donanmaya
yeni gəmilər təqdim olunduğunu
da bildirib: “Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı Xəzər dənizində
yükdaşımaların təşkili üçün
əvəzolunmaz rol oynayır. Birincisi,
biz limanı Bakı şəhərindən çıxardıq. Bu, Bakının ekoloji vəziyyətinə
müsbət təsir göstərmişdir, eyni
zamanda, yeni istirahət zonası yaradılıb. Ələtdə ən müasir dəniz ticarət
limanının işə düşməsi bizim imkanlarımızı böyük dərəcədə artırıbdır”.
Videoformatda qəbulda hava
nəqliyyatının inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər haqqında da
danışılıb. Bu gün təyyarə parkımızın
ən müasir parklardan biri olduğu, həm
yük, həm də sərnişin təyyarələrinin
müasirləşdirildiyi, onların dünyanın
aparıcı şirkətləri tərəfindən istehsal
edildiyi qeyd edilib. Eyni zamanda,
Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava
Limanının beşulduzlu hava limanı kimi
dünyadakı 10 limandan biri, MDB-də
isə birinci yerdə olduğu diqqətə çatdırılıb. Dövlətimizin başçısı daha sonra
xatırladıb: “Mənim göstərişimlə digər
şəhərlərimizdə inşa edilmiş hava
limanları bizim nəqliyyat potensialımızı böyük dərəcədə gücləndirir. Son
illərdə 7 hava limanı inşa edilmişdir.
Onlardan 6-sı beynəlxalq statusa
malikdir və bütün növ təyyarələri, o
cümlədən, ən ağır yük təyyarələrini
qəbul edə bilir. Bildiyiniz kimi, Füzuli
şəhərində yeni beynəlxalq hava
limanının inşasına start verilib və azad

edilmiş torpaqlarda – ya Laçın, ya
Kəlbəcər rayonlarının ərazisində ikinci
beynəlxalq hava limanı inşa ediləcək”.

Azərbaycan kosmik sənaye
ölkələri arasında mövqeyini
getdikcə möhkəmləndirir
Dövlətimizin başçısı çıxışında
Azərbaycanda texnoloji inkişafla bağlı görülmüş işlər arasında
peyklərin fəaliyyətini yüksək
dəyərləndirib. Yeri gəlmişkən,
respublikamızda peyk xidmətləri
göstərən “Azərkosmos” ASC-nin
fəaliyyəti Strateji İnkişaf Planı
əsasında qurulub, burada korporativ idarəetmənin ən son yenilikləri
tətbiq edilib. Bütün bunların nəticəsi
olaraq, “Azərkosmos” kommersiya
fəaliyyətinə başladığı gündən ötən
dövrdə peyklərin istismarından
böyük həcmdə gəlir əldə edib.
“Azerkosmos” ASC bu gün
xidmət ixracında səmərəli fəaliyyət
göstərməklə bərabər, suverenliyimizin qorunması və Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında, kənd təsərrüfatında
məhsuldarlığın dəqiq müəyyən
edilməsində, habelə torpaqlardan
istifadənin və əkin sahələrinin uçotu
ilə bağlı konkret layihələrin həyata
keçirilməsində önəmli rol oynayır.
Bütün bu məsələlərin
gerçəkləşməsinə kadr potensialı əhəmiyyətli təsir göstərib.Yeri
gəlmişkən, “Azərkosmos” ASC-nin
fəaliyyətə başladığı 2011-ci ildən
etibarən qurum Azərbaycanda
kosmik sahədə kadr potensialının
yaradılmasına xüsusi dəstək verib.
ASC toplanan təcrübənin tələbələrə
ötürülməsi və yerli mütəxəssislərin
hazırlanması istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirib. “Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı”
çərçivəsində texniki ixtisaslara üstünlüyün verilməsi “Azərkosmos”un
azərbaycanlı gənclərdən ibarət
texniki heyətinin formalaşması zamanı seçim imkanlarını əhəmiyyətli
dərəcədə genişləndirib.
Bu gün Azərbaycan peykləri
tam şəkildə yerli mütəxəssislər
tərəfindən idarə olunur.
“Azərkosmos” ASC-də aparılan

Azərbaycan regionun
nəqliyyat mərkəzinə çevrilib

A

zərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev yanvarın 26-da Rəşad
Nəbiyevi Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar naziri təyin
olunması ilə əlaqədar videoformatda
qəbul edib. Dövlətimizin başçısının
parlaq, dərin məzmunlu çıxışında
səslənən olduqca dəyərli fikir və
mülahizələr ölkə ictimaiyyətinin ən
müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri
tərəfindən dərin razılıq hissilə
qarşılanıb. Tədbirdə qeyd olunan bəzi mühüm məqamlar
barədə mən də öz rəyimi bildirmək istəyirəm.
Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, son illər həqiqətən ölkəmizdə
sözügedən nazirliyin kurasiyasında
olan sahələr uğurla inkişaf edib.
Bu sahələrdə görülmüş tədbirlər
nəticəsində bu gün Azərbaycan
nəqliyyat sahəsində dünyada lider
dövlətlərdən birinə çevrilib. Təsadüfi
deyil ki, möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyev bu barədə
danışarkən demişdir: “Təkcə Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun
hesabatına baxmaq kifayətdir, hər
kəs görsün ki, bu sahədə çox ciddi
islahatlar aparılır və Azərbaycan
reytinqlərə görə dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdədir. Avtomobil
yollarının keyfiyyətinə görə 24-27-ci

yerləri bölüşürük. Dəmir yollarının
səmərəliliyinə görə biz dünyada
11-ci yerdəyik. Hava nəqliyyatının
səmərəliliyinə görə dünyada 12-ci
yerdəyik”.
Yol mədəniyyət, inkişaf deməkdir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
və birbaşa nəzarəti nəticəsində
Azərbaycanda son illər bir-birindən
gözəl, rahat yollar çəkilib. Ölkəmizdə
son 17 il ərzində 17 min kilometrdən
çox avtomobil yolu tikilib. Bundan
başqa, azad edilmiş torpaqlarda
da yol infrastrukturunun yaradılmasına bu il start verilmişdir. Mən
televiziyalardan tez-tez Füzulidən
Şuşa şəhərinə yeni yolun tikintisi
barədə reportajları diqqətlə izləyirəm
və hər dəfə ürəyim dağa dönür.

Azərbaycanda dəmiryol tikintisi sahəsində də işlər ürəkaçandır.
Məlumdur ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
inşa edilib. Bu layihə bölgəmizdə və
bütövlükdə, Avrasiyada yeni nəqliyyat
xəritəsi yaradıb. Azərbaycan faktiki
olaraq regionun nəqliyyat mərkəzinə
çevrilib. Azərbaycanın Naxçıvanla
nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunması
ilə bağlı əldə olunan məlum razılaşmanın xüsusilə böyük əhəmiyyəti var.
Azərbaycan Prezidenti çıxışında
ölkəmizdə müasir texnologiyaların
tətbiqi ilə layihələrə gənclərin geniş
miqyasda cəlb edilməsinin vacibliyi
məsələsinə də toxunub. Dövlətimizin
başçısı bu barədə demişdir: “Biz elə
bir şərait yaratmalıyıq ki, istedadlı
gənclərimiz Azərbaycanda fəaliyyət
göstərsinlər, öz biliklərini burada tam
realizə edə bilsinlər və ölkə iqtisadiyyatına, ölkəmizin güclənməsinə
xidmət etsinlər. Ona görə yeni
texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi
prioritet məsələlərdən biridir”.
Azərbaycan xalqı Vətən
müharibəsində möhtəşəm qələbə qazanmışdır. Bu parlaq zəfər ölkəmizin
hərtərəfli inkişafı üçün böyük
üfüqlər açmışdır. Bir sözlə, müstəqil
Azərbaycanı böyük uğurlar gözləyir.

İlham MAZANLI,
Bakı Dövlət Universitetinin
dosenti, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru

müşahidələrə əsasən, ötən əsrin
80-90-cı illərində doğulan, bu
gün ölkəmizin əmək bazarının
əhəmiyyətli hissəsini – 40 faizini
təşkil edən və “minilliyin gəncliyi” adlandırılan bu yaş qrupunun öz spesifik xüsusiyyətləri var. Bu gəncliyi
qeyri-maddi motivatorlar maddi
rifahdan daha çox düşündürür.
Onlar gördükləri işin ali məqsədə
xidmət etməsini istəyir və üzərlərinə
məsuliyyət götürərək sərbəst çalışmağa üstünlük verirlər.
“Azerspace” və “Azersky”
kimi layihələrin həyata keçirilməsi
gənclərimizə müsbət mənada özlərini
tapmaq, potensiallarını reallaşdırmaq
imkanı verir, vətənimizdən “beyin axınının” qarşısını alır və ən əsası, ölkə
olaraq Azərbaycanı dördüncü sənaye
inqilabına hazırlayır. Bu sənaye inqilabının əsas aparıcı qüvvəsini insan
potensialı, xüsusilə də onun intellekti
təşkil edir. Əminliklə demək olar
ki, hazırda “Azərkosmos” da daxil
olmaqla, möhtərəm Prezidentimizin
müvafiq fərman və sərəncamları
ilə yaradılmış texnoloji şirkətlərdə
çalışan potensiallı gənclərimizin bir
qrupu yaxın gələcəkdə öz startap
layihələri ilə yeni iş yerləri yaradan
innovativ sahibkarlara çevriləcək.
Prezident İlham Əliyev çıxışında da bu məqamlara toxunaraq
qeyd edib: “Bu sahədə çalışan
kadrlar artıq bizim ümumi intellektual potensialımızı gücləndirirlər.
Eyni zamanda, Vətən müharibəsi
dövründə düşmənin hərəkətlərini
onlayn formatda izləmək və onların
təxribatlarının qarşısını almaq əlbəttə
ki, bizə əlavə üstünlük yaratdı.
Təsadüfi deyil ki, Vətən müharibəsi,
Azərbaycanın apardığı əməliyyatlar
dünyada hərbi ekspertlər tərəfindən
XXI əsrin müharibəsi adlandırıldı.
Çünki bu, texnoloji inkişaf baxımından bir yenilik idi”.

Texnoloji sahədə də
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı
diqqətdə saxlanılmalıdır
Bu gün texnologiya və telekommunikasiya sahələrində bir çox
yerli şirkətlər yaranıb və onlar həm
Azərbaycanda, həm də xaricdə
fəaliyyət göstərirlər. Həmin özəl

Bu günlərdə Prezident İlham
Əliyev yeni kadr islahatı haqqında qərar verib. Dövlət başçısının fərmanı ilə Rəşad Nəbiyev
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar naziri təyin olunub.
Yeni nazir Prezident tərəfindən
videoformatda qəbul edilib. Görüş
zamanı nazirin nəzərinə çatdırıldı ki, rəhbərliyə başladığı sahə
həmişə dövlətin diqqəti və qayğısı ilə əhatə olunub. Bu diqqət
hazırda da davam edir. Məhz
bunun sayəsində son illərdə istər

qurumlara dəstək verilməsinin
zəruriliyindən danışan dövlətimizin
başçısı burada da dövlət-özəl sektor
tərəfdaşlığının bir nümunə olmasının əhəmiyyətinə toxunub. Bildirib
ki, bu sahə hər bir ölkənin gələcəyi
üçün həlledici önəm daşıyır. Çünki
texnoloji inkişaf dövlətin tərəqqisini
sürətləndirən vacib amildir. Buna
görə də bu məsələ, xüsusilə
yeni peşələrin meydana çıxması diqqətdə saxlanılmalıdır. Kadr
potensialımız da dünyada gedən
sənayeləşmə, xüsusilə Dördüncü
Sənaye İnqilabı ilə bağlı proseslərdə
fəal iştirak etməlidir. Təsadüfi deyil
ki, Davos Ümumdünya Forumunun məhz Azərbaycanı Dördüncü
Sənaye İnqilabının mərkəzlərindən
biri seçməsi də bu məqamın daim
diqqətdə saxlanılmasını şərtləndirir.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
üzərinə böyük vəzifələr düşdüyünü
qeyd edərək deyib: “Mən sizdən
əvvəl bu vəzifədə çalışmış nazirin
fəaliyyətindən də razıyam. O da
öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirirdi, bir çox önəmli məsələləri
həll etmişdir, Azərbaycanın bu
sahədəki inkişafını təmin etmişdir.
Ancaq hər yerdə islahatlar gedir,
islahatlar labüddür və ölkə qarşısında yeni vəzifələr durur. Mən hesab
edirəm ki, siz bu vəzifələri icra edə
bilərsiniz”.

Bu gün bölgədə nəqliyyatkommunikasiya sahəsində
böyük layihələr müzakirə edilir
Azad edilmiş ərazilərdə hazırda böyük nəqliyyat layihələrinin
icrasına başlanılıb. Füzuli hava
limanının, Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun inşasına start verilib.
Bununla paralel olaraq, indi bölgədə
nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində
böyük layihələrin müzakirəsinə
başlanılıb. Burada, əlbəttə, HoradizZəngilan, daha sonra ZəngilanNaxçıvan, Naxçıvan-Türkiyə dəmir
yolu layihələri və digər layihələrin
gerçəkləşdiriləcəyi nəzərdə tutulub.
Müharibədən sonra yaranmış
vəziyyətin bölgə ölkələri üçün
yeni imkanlar açdığını vur-

A

zərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin birbaşa rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən islahatlar
uğurla davam etməkdədir. Keçən
ilin sentyabrında başlamış Vətən
müharibəsində Ermənistan üzərində
şanlı qələbə qazanıldıqdan sonra
dövlət başçısının islahatyönümlü
addımları yenidən start götürüb. Kadr
islahatları da bütün ölkə boyu həyata
keçirilməkdə olan yeniləşmənin mühüm tərkib hissəsidir.

Yüksək texnologiyalar hər bir
dövlət üçün həlledici sahədir

nəqliyyat, istər rabitə, istərsə də
yüksək texnologiyalar sahəsində
nəzərəçarpan inkişafa nail olunub.
Azərbaycan lideri bildirdi
ki, Davos Ümumdünya İqtisadi
Forumunun hesabatında ölkəmiz
avtomobil yollarının keyfiyyətinə
görə 24-27-ci yerləri bölüşür.
Dəmir yollarının səmərəliliyinə
görə dünyada 11-ci yerdəyik. Hava
nəqliyyatının səmərəliliyinə görə
isə 12-ci yeri tuturuq. Təbii ki,
bunlar böyük səylər, düşünülmüş
siyasət, nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan vəsait hesabına əldə
olunub. Son 17 il ərzində magistral,
şəhərlərarası və kənd yolları da
daxil olmaqla 17 min kilometrdən
çox avtomobil yolu istifadəyə verilib. Proses bu gün də davam etdirilir. Bu il azad edilmiş torpaqlarda
da yol infrastrukturunun yaradılmasına start verilib. Artıq Füzulidən
Şuşa şəhərinə yeni yol çəkilir.

Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə inşa olunmuş Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolu bölgəmizdə
və bütövlükdə, Avrasiyada yeni
nəqliyyat xəritəsini yaradıb. ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizi ilə daşınan yüklərin həcmi, təxminən, 20
faiz artıb. Prezident bununla bağlı
dedi: “Bizim dəmir yolu infrastrukturumuzdan bir çox ölkələr istifadə
edir. Hazırda Çin-QazaxıstanXəzər dənizi-AzərbaycanAvropa marşrutu, eyni zamanda,
Əfqanıstan-Türkmənistan-Xəzər
dənizi-Azərbaycan-Avropa
marşrutu mövcuddur”.
Son illərdə Xəzər Gəmiçiliyi
müasirləşdirilib. Bu gün
Azərbaycan Xəzərdə ən böyük
donanmaya sahibdir və hər il donanmaya yeni gəmilər təqdim edilir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı Xəzər dənizində yükdaşımaların təşkili üçün əvəzolunmaz

rol oynayır. Bakı gəmiqayırma
zavodunda bütün növ gəmilər
istehsal olunur.
Hava nəqliyyatına gəldikdə,
təyyarə parkımız ən müasir parklardan biridir. Bakıdakı Heydər
Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı
beşulduzludur və dünyada belə
hava limanlarının sayı 10-a yaxın,
MDB-də isə birinci yerdədir.
Son illərdə ölkədə 7 hava limanı
inşa edilmişdir. Onlardan 6-sı
beynəlxalq statusa malikdir. Bu
yaxınlarda Füzuli şəhərində
yeni beynəlxalq hava limanının
inşasına start verilib. Azad edilmiş
torpaqlarda – ya Laçın, ya da
Kəlbəcər rayonlarının ərazisində
ikinci beynəlxalq hava limanı inşa
ediləcək.
Texnoloji inkişaf haqqında danışan dövlət başçısı, ilk növbədə,
peykləri qeyd etdi: “Biz peykləri
orbitə çıxaranda bəziləri sual

“Ölkəmizdə “ağıllı şəhər”,
“ağıllı kənd” konsepsiyası
işlənməli və tətbiq edilməlidir”
Dövlətimizin başçısı çıxışında
azad edilmiş torpaqlarda bərpa
işlərinin aparılması zamanı mütləq
yüksək texnologiyalardan istifadə
olunması zəruriliyini vurğulayıb.
Ölkə rəhbəri hazırda minalardan
təmizləmə prosesinin getdiyini
qeyd edərək, bununla bərabər
şəhərsalma layihələrinin hazırlandığını da diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda, bu iş yekunlaşandan sonra
artıq praktiki inşaat işlərinə start
veriləcəyini, infrastruktur layihələri
ilə yanaşı, nəqliyyat və texnologiyalar sahələrinin də diqqət mərkəzində
saxlanılacağını xatırladıb.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
azad edilmiş ərazilərdə qurulacaq
şəhərlər və kəndlər “smart-city”,
“smart-village”, – yəni, “ağıllı şəhər”,
“ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında
qurulmalıdır. Həmin yerlərdə
şəhərsalma aparılarkən, layihələr
icra edilərkən dünyanın ən qabaqcıl
texnologiyalarının tətbiqi üçün işlər
indidən planlaşdırmalıdır. Digər
şəhər və kəndlərimizdə də buna
oxşar layihələrin icrasına önəm
verilməlidir.
Dövlətimizin başçısı daha
sonra deyib: “Bildiyiniz kimi, Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunda
iştirakım zamanı 10-larla şirkətlə
görüşlərim olur, onların böyük
əksəriyyəti texnoloji şirkətlərdir. Bu
görüşlər əsnasında görürəm ki,
dünyada hansı yeniliklər var, hansı
müsbət inkişaf var və çalışıram ki,
o şirkətləri Azərbaycana cəlb edim.
Ona görə “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”
konsepsiyası işlənməlidir və tətbiq
edilməlidir”.
Azərbaycan Prezidenti çıxışında
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının, günəş və külək
enerjisi növlərinin yaradılması üçün
hər cür imkanın mövcudluğunu, su
resurslarımızın kifayət qədər geniş
həcmli olmasını xatırladaraq, bu
işlərə xarici tərəfdaşları, investorları
cəlb etməyin, habelə yerli şirkətlərə
şərait yaratmağın əhəmiyyətindən
də ətraflı danışıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
verirdilər ki, bu, nə üçün lazımdır.
Ancaq həyat göstərdi ki, bu, bizə
çox lazımdır... Vətən müharibəsi
dövründə düşmənin hərəkətlərini
onlayn formatda izləmək və onların təxribatlarının qarşısını almaq,
əlbəttə ki, bizə əlavə üstünlük
yaratdı. Təsadüfi deyil ki, Vətən
müharibəsi, Azərbaycanın apardığı əməliyyatlar dünyada hərbi
ekspertlər tərəfindən XXI əsrin
müharibəsi adlandırıldı. Çünki bu,
texnoloji inkişaf baxımından bir
yenilik idi”.
Prezident yeni texnologiyaların
Azərbaycanda tətbiqini prioritet
vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoydu. Bildirdi ki, dünyadakı ən müasir texnologiyalar Azərbaycanda
tətbiq edilməlidir: “Xüsusilə
gəncləri bu işlərə biz daha geniş
miqyasda cəlb etməliyik. Mən
istedadlı gənclərlə görüşlər
əsnasında bir şeyi gördüm ki,
onların bəziləri öz biliklərini,
innovasiyaları həyata keçirmək
üçün xaricə üz tuturlar. Biz elə
bir şərait yaratmalıyıq ki, istedadlı gənclərimiz Azərbaycanda
fəaliyyət göstərsinlər, ölkə iqtisadiyyatına, ölkəmizin güclənməsinə
xidmət etsinlər”.
Ümid edirik ki, yeni nazir
Rəşad Nəbiyev Prezidentin qarşıya qoyduğu bu və digər mühüm
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə
gələcək və ölkəmiz həm nəqliyyat,
həm rabitə, həm də yüksək texnologiyalar sahəsində daha böyük
nailiyyətlər qazanacaq.

Qasım MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Dövlət Neft
və Sənaye Universitetinin
prorektoru
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“Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin
gələcək 10 ili” adlı vebinar keçirilib
Hikmət Hacıyev: Qarşıdakı onillik və yüzilliklərdə də Azərbaycan–Türkiyə
əməkdaşlığı davam edəcək və münasibətlərimiz daha da möhkəmlənəcək
 Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) və
Türkiyənin Siyasət, İqtisadiyyat və Toplum Araşdırmaları Vəqfinin
(SETA) birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin
gələcək 10 ili” adlı vebinar keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirin moderatoru BMTM-in İdarə Heyətinin sədri
Fərid Şəfiyev Azərbaycanın zəfər qazanmış bir ölkə olaraq, işğaldan azad edilmiş
ərazilərinin bərpasına və müvafiq regional
layihələrin icrasına başladığını bildirib.
Fərid Şəfiyev bu zəfərin əldə olunmasında Türkiyənin müstəsna rolunu qeyd

Səməd Seyidov
AŞPA prezidenti
Hendrik Daems ilə görüşüb
 Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının qış sessiyası çərçivəsində
qurumdakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri Səməd Seyidov AŞPA-nın yenidən
seçilmiş prezidenti Hendrik Daems ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan–
AŞPA münasibətlərinin
gələcək perspektivlərinə dair,
eləcə də Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
edilməsinin 20 illiyi ilə bağlı
fikir mübadiləsi aparılıb.
S.Seyidov AŞPA

ölkəmizdə erməni daşnakları tərəfindən
törədilən qırğınlara son qoyuldu, Bakı
azad edildi. 100 il sonra keçirilən hərbi
parad da qardaş ölkələrimizin müdafiə
və təhlükəsizlik baxımından da sıx
əməkdaşlığının təcəssümü idi.
Hikmət Hacıyev ötən ilin iyul ayında
Tovuz döyüşləri və xalqımızın Vətən

prezidentinə Vətən
müharibəsindən sonra yaranmış yeni reallıqlar haqqında
da ətraflı məlumat verib.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi
müxbiri
Strasburq

Rafael Hüseynov: Ermənistan gələcəyini düşünürsə,
qarşıdurma cəhdlərindən əl çəkməlidir

edərək deyib ki, Türkiyə ilə Azərbaycan
30 il ərzində davamlı olaraq hərbi
təlimlər keçirib və qələbə təkcə pilotsuz
uçuş aparatları hesabına qazanılmayıb:
“Türkiyə–Azərbaycan birliyi heç bir ölkəyə
qarşı yönəlmir, öz müstəqilliyimizin
təminatına xidmət edir”. BMTM-in İdarə
Heyətinin sədri onu da əlavə edib ki, iki
ölkə həm də elmi sahədə birgə potensialı
gücləndirməlidir. O, həmçinin İslam dünyası çərçivəsində iş birliyinin vacibliyini
diqqətə çatdırıb.
Daha sonra çıxış edən Azərbaycan
Prezidentinin köməkçisi, Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev bildirib ki, Türkiyə–Azərbaycan
əlaqələrinin təməlində xalqlarımızın qardaşlıq münasibətləri, ortaq
mədəniyyətimiz dayanır. Azərbaycan–
Türkiyə qardaşlıq əlaqələrinin əbədi
olacağını söyləyən Hikmət Hacıyev
deyib: “Əminəm ki, qarşıdan gələn
onillik və yüzilliklərdə də əməkdaşlığımız
davam edəcək və münasibətlərimiz
daha da möhkəmlənəcək. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin də hər zaman
qeyd etdiyi kimi, dünyada bir-birinə tarixi
köklərlə, mədəni irsi ilə bağlı olan bir
çox başqa dövlətlər də var, lakin onların
arasındakı əlaqələr Azərbaycan–Türkiyə
münasibətləri qədər nümunəvi deyil.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
tərəfindən həyata keçirilən siyasət qardaş
ölkələrimiz arasındakı münasibətləri
nümunəvi səviyyəyə çatdırıb”.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib
ki, qarşımızda dayanan əsas vəzifə
xalqlarımızın iradəsindən irəli gələn
bu əməkdaşlığın bütün sahələrdə
inkişafını təmin etməkdən ibarətdir.
2018-ci ildə Bakının azad olunmasının
100 illiyi münasibətilə hər iki ölkənin
prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilən hərbi
paradın çox böyük rəmzi mənası var idi.
Belə ki, 100 il əvvəl Qafqaz İslam Ordusunun sıralarında türk əsgər və zabitləri
qardaş Azərbaycana köməyə gəldilər və

müharibəsi zamanı qardaş Türkiyənin
Azərbaycana verdiyi siyasi-mənəvi
dəstəkdən bəhs edərək deyib: “Xüsusilə
xalqımızın Vətən müharibəsi müddətində
qardaş Türkiyənin mənəvi, psixoloji,
siyasi, diplomatik dəstəyi çox önəmli
amillərdən idi. Həmçinin qardaş Türkiyə
vətəndaşlarının xalqımıza verdiyi dəstək
bizi daha da qürurlandırırdı”.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki,
bu gün beynəlxalq münasibətlərdə hər
hansı sistemli yanaşma mövcud deyil,
beynəlxalq hüququn aliliyi qorunmur.
Azərbaycan öz şəxsi təcrübəsində
də bunu görüb. Beynəlxalq sülhə və
təhlükəsizliyə cavabdeh qurumların
fəaliyyətləri səmərə vermir. Azərbaycan
işğala son qoymaqla regionda yeni
reallıqlar, əməkdaşlıq imkanları yaratdı.
Bu xüsusda Azərbaycan və Türkiyənin
üzərinə də yeni vəzifələr düşür.
Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığının
regionun və Avropanın enerji
mənzərəsinin dəyişdirilməsindəki rolundan bəhs edən Hikmət Hacıyev deyib:
“Hesab edirəm ki, Türkiyə regionumuzda
davamlı sülhün əldə olunmasında da
önəmli rola malikdir. Bu xüsusda Prezident İlham Əliyevin təşəbbüskarı olduğu 3+3 formatını qeyd etmək istərdim.
Bu, dövlətlər arasındakı əməkdaşlığı,
inteqrasiyanı nəzərdə tutan ideyadır.
Əgər Ermənistan Azərbaycana və qardaş
Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl
çəkərsə, onlar da bu prosesin tərkib
hissəsi ola bilər”.
Vebinarda çıxış edən SETA-nın
baş koordinatoru, Türkiyə Respublikası
Prezident Administrasiyası, Təhlükəsizlik
və Xarici Siyasət Şurasının üzvü
Burhanəddin Duran təmsil etdiyi qurum
tərəfindən Qarabağa aid kitabın hazırlanması üzərində iş getdiyini bildirib. O, iki
ölkə arasında tarixi və mədəni əlaqələrin
gücündən danışaraq bu münasibətlərin
Azərbaycanın əldə etdiyi zəfərlə yeni
mərhələyə qədəm qoyduğunu vurğulayıb.
Burhanəddin Duran qeyd edib ki, “qa-

rayaxma” kampaniyasına baxmayaraq,
Türkiyə Vətən müharibəsi zamanı daim
Azərbaycanın yanında olduğunu göstərib.
Sonra çıxış edən SETA-nın xarici
siyasət direktoru, Ankara Sosial Elmlər
Universitetinin müəllimi Muhiddin Ataman
Türkiyənin təkcə müharibə zamanı deyil,
ondan əvvəl və postkonflikt dövründə də
Azərbaycanın yanında olduğunu diqqətə
çatdırıb. O, bu dəstəyin bütün müsəlman
ölkələri tərəfindən ifadə edilməsinin vacibliyini qeyd edib.
Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və
Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri
Araz Aslanlı çıxışında iki ölkənin həyata
keçirdiyi regional layihələrdən danışıb
və bildirib ki, Trans–Xəzər əməkdaşlığı
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini daha da
gücləndirəcək potensiala malikdir.
SETA Təhlükəsizlik Koordinatorluğunun təmsilçisi, Uludağ Universitetinin
müəllimi Fərhad Pirinççi qeyd edib ki,
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyi
yalnız Qafqaz və ya Qarabağla bağlı
olmamalıdır. Bu əlaqələr bütün geosiyasi
reallıqlar nəzərə alınaraq daha geniş
sahəni əhatə etməlidir.
BMTM-in şöbə müdiri Cavid
Vəliyev regional üçtərəfli platformaların vacibliyindən danışaraq deyib ki,
Azərbaycan və Türkiyənin iştirakı ilə
həyata keçirilən layihələr bütün tərəflərin
maraqlarına uyğundur və altı ölkənin
əməkdaşlığı şəklində davam edə bilər.
Yaxın Şərq Texniki Universitetinin
(OTDÜ) müəllimi Oqtay Tanrısevər
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərinə əhalinin qayıdışı məsələsinə
toxunaraq bildirib ki, bu bölgədə həyatın
qayıtması üçün Türkiyənin inşaat
sektorunun təcrübəsindən də istifadə
etmək mümkündür. Altı ölkənin regional
əməkdaşlıq platformasının real olmasını
göstərmək üçün çevik işlər görülməlidir.
Vebinar sual-cavab sessiyası ilə
davam edib.

Düşmənin dağıtdığı evlər yenidən tikilir
 Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən 2020-ci il
sentyabrın 27-dən başlayaraq
Azərbaycanın yaşayış
məntəqələrinin mərmi və raket
atəşinə tutulması nəticəsində
mülki əhaliyə məxsus fərdi
evlərə dəyən ziyanın aradan
qaldırılmasına başlanılıb.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər
verir ki, Tərtər rayonunda Ermənistan
silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində
ziyan dəymiş obyektlərin sayı bu günə
olan məlumata görə, 4 mini keçib. Artıq
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
tərəfindən bərpa və təmir-tikinti işlərinə
başlanılıb. Təmiri və bərpası mümkün
olmayan yaşayış evlərinin əvəzində 2, 3,
4, 5 otaqlı eynitipli evlərin inşası nəzərdə
tutulur. Əraziyə kifayət qədər işçi qüvvəsi
və texnika cəlb olunub. Yeni inşa ediləcək
fərdi evlərin bünövrəsi qazılır və beton
işləri həyata keçirilir.
Düşmənin artilleriya atəşi nəticəsində
evi dağılmış Nemət Ərəbov bir gün
də olsun ruhdan düşmədiyini bildirib:
“Ermənilərin atəşi nəticəsində evimizə bir
neçə top mərmisi düşmüşdü. Ev tamamilə
yararsız idi. Ancaq buna baxmayaraq
təəssüflənmədik, inamımızı itirmədik.
Bilirdik ki, arxamızda güclü dövlətimiz,
qətiyyətli Prezidentimiz var. Bu gün ailəmiz
üçün yeni beşotaqlı evin tikintisinə başlanılır”.
Tərtər şəhər sakini Sahib İsmayılov isə
deyib: "Oktyabrın 26-da evimizə "Smerç"
tipli raket düşərək, tamamilə dağıtmışdı.
Artıq həyətimizdə yeni dördotaqlı evin
təməli qoyuldu. Tezliklə ailəmlə birlikdə
yeni mənzildə yaşayacağıq. Buna görə
dövlətimizin başçısına ailəmiz adından
minnətdarlığımı bildirirəm".

 “Sessiya çərçivəsində Ermənistandan olan həmkarlarımızın
siyasi qruplarda və ya komitələrdəki həqiqəti təhrif edən, saxta
məlumatlar üzərində qurulan çıxışlarına reaksiyaya verməməyə,
gərginliyi artırmamaq üçün belə çıxışları sərt cavablandırmamağa
çalışıram. Azərbaycan əsas məsələni döyüş meydanında həll edib.
Azərbaycan 44 gün davam edən müharibədə 30 ilə yaxın müddətdə
Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərini azad edib. Qələbəmizə
kənar kömək olmadan, ildən-ilə güclənən müzəffər Ordumuzun
sayəsində nail olduq. Bu gedişatda ölkəmizə guya kənardan dəstək
göstərilməsi kimi Ermənistanın iddiaları yalnız cəfəngiyat, əsası
olmayan müddəalardır. Ermənistan artıq özünü Azərbaycanla
müqayisə etməməlidir”.
Bu fikirləri AŞPA qış sessiyası
çərçivəsində Avropa naminə Liberal
Demokratlar Alyansı siyasi qrupunun
iclasında qrupun azərbaycanlı üzvü Rafael
Hüseynov deyib.
Deputat bildirib ki, dövlət büdcəsində
Azərbaycanda müdafiə xərclərinə ayrılan
maliyyə vəsaiti Ermənistanın bütöv illik
büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycan iqtisadi
cəhətdən güclü, inkişaf edən ölkədir.
Amma bunu Ermənistan haqda demək
olmaz.
“Azərbaycan yeni tarixi şərait və
mərhələdə Ermənistanla əməkdaşlıq,
konstruktiv dialoq tərəfdarı olduğunu
bəyan edir. Bu gün Ermənistanın buna
daha çox ehtiyacı var. Azərbaycanın
məqsədi Cənubi Qafqazda harmoniyaya,
ümimi inkişafa nail olmaqdır. Çünki belə
bir inkişaf üçün Azərbaycan regionda açar
dövlətdir. Azərbaycanın bütün regional və
beynəlxalq iqtisadi layihələrdə həlledici
mövqe tutması bunun bariz nümunəsidir.

Ermənistan öz gələcəyini düşünürsə,
qarşıdurma, konfrantasiya cəhdlərindən əl
çəkməlidir. Belə addımlar onu daha çətin
və ağır vəziyyətə sürükləyəcək.
Regional vəziyyətlə bağlı kifayət qədər
məlumatı olmayanları Ermənistanın yalan
iddiaları ilə aldatması qəbuledilməzdir.
Son müharibə noyabrın 10-da imzala-

nan üçtərəfli bəyanat ilə tamamlanıb.
Həmin müddətdə hər iki tərəfdən əsir və
girov götürülənlərin hamısı tam tərkibdə
mübadilə edilib.
Bundan sonra hərbi əməliyyatları
davam etdirənlər artıq terrorçulardır və
onlar Azərbaycan qanunları və beynəlxalq
hüququn norma və prinsibləri əsasında
cinayətkarlar kimi mühakimə ediləcəklər”,
– deyə R.Hüseynov diqqətə çatdırıb.
Vurğulayıb ki, Ermənistan təmsilçiləri
və onların havadarları məntiqdən, reallıqdan uzaq və qarşılıqlı qəbul edilmiş
prinsiplərə zidd olan fitnəkar, saxta
düşüncələrdən əl çəkməlidir. Ermənistan
xalqının gələcəyindən həqiqətən də,
narahat olanlar bilməlidirlər ki, o xalqın
gələcəyi üçün bu gün yalnız bir yol var.
O da əməkdaşlıqdır. İki dövlət arasında
da bu istiqamətdə artıq müəyyən vacib
addımlar atılıb. Buradakı Ermənistan
deputatlarının öz dövlətlərinin mövqeyi ilə
uyğun gəlməyən davranışları nəyi ehtiva
etməsi və haradan qaynaqlanması qaranlıq və anlaşılmazdır. Yəqin özləri bunun
səbəbini daha yaxşı bilirlər. Ancaq erməni
deputatları xalqlarını və ölkələrini uçuruma
aparmaqdan çəkinməlidirlər.
Rafael Hüseynov parlamentarilərə
üz tutaraq bildirib ki, Ermənistanın, eləcə
də Cənubi Qafqazın xoşbəxt gələcəyinin
yeganə düzgün düsturu konstruktiv
əməkdaşlıqdır.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

Azərbaycan nümayəndələri Leninqradın blokadadan azad
olunması münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak ediblər
 Azərbaycanın Sankt-Peterburq şəhərindəki Baş
konsulluğunun əməkdaşları Leninqradın blokadadan azad
olunmasının 77-ci ildönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə
iştirak ediblər.
Yanvarın 27-də Rusiyanın SanktPeterburq şəhərindəki Piskaryov Memorial
məzarlığında hökumətin təşkilatçılığı ilə
Böyük Vətən müharibəsində Leninqradın
blokadadan tam azad olunmasının 77-ci
ildönümü münasibətilə mərasim keçirilib.
Mərasimdə baş konsul Sultan Qasımov və konsulluğun əməkdaşları, SanktPeterburq hökumətinin nümayəndələri,
Rusiya XİN-in Sankt-Peterburqdakı
nümayəndəliyinin rəhbərliyi və digər rəsmi
şəxslər, xarici ölkələrin bu şəhərdəki baş
konsulluqlarının rəhbərləri, diplomatlar,
ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər.

Xatırladaq ki, Leninqradın 1941-ci il
sentyabrın 8-dən başlanmış blokadası 900
gün davam edib və 1944-cü il yanvarın
27-də şəhər blokadadan tamamilə azad
olunub.
Baş konsul Sultan Qasımov blokada
zamanı və Leninqrad uğrunda döyüşlərdə
həlak olanların xatirəsini ehtiramla yad
edib. Diplomat Piskaryov Memorial
məzarlığındakı “Ana Vətən” abidəsi qarşısına Azərbaycan Respublikasının SanktPeterburqdakı Baş konsulluğu adından gül
çələngi qoyub.
Sultan Qasımov və Türkiyə Respubli-

kasının Sankt-Peterburqdakı baş konsulu
Mehmet Ferhan Yorulmaz Leninqradın
azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə həlak
olmuş azərbaycanlı döyüşçülərin xatirəsini
əbədiləşdirən məzarlıqda quraşdırılmış
lövhənin önünə çiçəklər qoyublar.
Anım mərasimindən əvvəl SanktPeterburq hökumətinin vitse-qubernatoru
Yevgeniy Qriqoryev Azərbaycanın baş
konsulu Sultan Qasımov və Türkiyənin
baş konsulu Mehmet Ferhan Yorulmaz
ilə görüşüb. Görüş zamanı vitse-qubernator Y.Qriqoryev Rusiya, Azərbaycan
və Türkiyə dostluğunun bundan sonra da
inkişafının vacibliyini xüsusi vurğulayıb.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Sankt-Peterburq

FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti
əməkdaşlarının Vətən müharibəsi zamanı cəbhəboyu
ərazilərdə fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib
 Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən
müharibəsində tarixi Qələbənin qazanılmasında
digər qurumlar kimi, Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə
Xidmətinin (DYMX) əməkdaşları da xüsusi
fəallıqları ilə seçiliblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli
və müzəffər ordumuzun 2020-ci il sentyabrın 27-də başladığı sülhə məcburetmə
əməliyyatlarının gedişində Ermənistan
silahlı qüvvələrinin xain hücumları
nəticəsində ölkəmizin bir sıra şəhər və rayonları artilleriya və ballistik raket atəşinə
tutularaq, insanlıq əleyhinə cinayətlər
törədilib, dinc sakinlər vəhşicəsinə
qətlə yetirilib, mülki obyektlərə, fərdi
yaşayış evlərinə və infrastruktura irimiqyaslı zərər vurulub. Dəymiş bu ziyanın
qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyevin
2020-ci il 6 noyabr tarixli sərəncamı ilə
Dövlət Komissiyası yaradılıb. Dövlət
Komissiyasının nəzdində yaradılmış
müxtəlif dövlət qurumlarının əməkdaşları

və mütəxəssislərdən ibarət işçi qruplar
tərəfindən qısa müddətdə, ümumilikdə, 11
şəhər və rayon ərazisində 10 mindən çox
obyektə baxış keçirilib, qiymətləndirmə və
təmir-tikintinin ilkin planlaşdırılması işləri
aparılıb.
Zərər çəkmiş obyektlərin tam bərpası
və təmir-tikinti işlərinin aparılması üçün
yaşayış evlərinin və obyektlərin tikintisi
üzrə sifarişçi funksiyaları, habelə inşa
prosesində həyata keçiriləcək işlərin təşkili
və əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
2021-ci il 14 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinə həvalə edilib.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi artıq 11 rayon və şəhərdə bərpa
və təmir-tikinti işlərinə başlayıb.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, döyüşlər
zamanı cəbhəboyu ərazilərdə
və azad olunmuş rayonlarda
xidmət aparan qəhrəman
yanğınsöndürənlər onlarca yanğının qarşısını alıb,
insanların həyatını xilas
ediblər. Vətən müharibəsi
zamanı böyük qəhrəmanlıq
göstərərək xidməti vəzifələrini
layiqincə yerinə yetirən
yanğınsöndürənlərin
fəaliyyətini qiymətləndirmək
məqsədilə FHN işçilərinin
həmkarlar ittifaqı DYMX-nin
əməkdaşları ilə görüşlər keçirir.
Belə görüşlərdən biri
də Füzuli rayonunda FHN
işçilərinin həmkarlar ittifaqının
sədri Mehman İsmayılovun
və FHN DYMX Füzuli rayon
dövlət yanğından mühafizə
hissəsinin əməkdaşlarının
iştirakı ilə təşkil olunub.

Görüşdə çıxış edən
Mehman İsmayılov 44 günlük
Vətən müharibəsində qazanılmış şanlı Zəfərin xalq–ordu
birliyinin təzahürü olduğunu
bildirib. O, müzəffər Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə
Vətən müharibəsində hər kəsin
üzərinə düşən vəzifəni yerinə
yetirmək üçün səfərbər olduğunu və nəticədə, düşmən tapdağı altındakı torpaqlarımızın
şəhidlərimizin qanı bahasına
azad edildiyini vurğulayıb.
Həmçinin döyüşlər zamanı FHN dövlət yanğından mühafizə hissələrinin
gücləndirilmiş iş rejimində
xidmət apardığı bildirilib.
Cəbhə xəttində yerləşən
Füzuli rayonunun kəndlərinin
düşmən tərəfindən mütəmadi
olaraq ağır artilleriyadan
atəşə məruz qaldığı bir vaxtda
yanğınsöndürənlərin qorxma-

dan, çəkinmədən, operativ
şəkildə öz xidməti vəzifələrini
layiqincə və peşəkarlıqla
yerinə yetirmələri xüsusi
qeyd olunub. Nəticədə, baş
verən yanğınları söndürərkən
həyatlarını təhlükəyə atan
yanğınsöndürənlərin bu şərəfli
vəzifənin öhdəsindən layiqincə
gəldikləri birmənalı şəkildə
vurğulanıb.
M.İsmayılov diqqətə
çatdırıb ki, həmkarlar ittifaqı
tərəfindən mütəmadi olaraq
əməkdaşların problemlərinin
həlli, onların iş şəraitinin düz-

gün qurulması istiqamətində
lazımi addımlar atılır. Bu
görüşlərin məqsədi isə Vətən
müharibəsində xidməti ilə
seçilən yanğınsöndürənlərin
qəhrəmanlığını qiymətləndirməkdir. Bu kimi
görüşlərin digər rayonlarda da
keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Görüşdə Füzuli rayon
dövlət yanğından mühafizə
hissəsinin şəxsi heyəti FHN
işçilərinin həmkarlar ittifaqı
tərəfindən fəxri fərmanlar və
hədiyyələrlə mükafatlandırılıb.
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Azərbaycan dünyada yaşayan soydaşlarımızın
yurd sevgisi və milli öyünc mərkəzidir
30 ildir ki, ölkəmizdə və ondan kənarda yaşayan 50 milyonluq xalqımızın Yeni il şənliklikləri ilə eyni vaxtda birlikdə qeyd
etdiyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ümummilli
lider Heydər Əliyevin ən yeni tariximizə bəxş etdiyi möhtəşəm
bir ümumxalq bayramıdır. Bu bayram dünya azərbaycanlılarına
bir ananın övladları olduqlarını anladır, onları məfkurə telləri ilə
bir-birinə bağlayır, milli varlığımızın çevrəsinə, xalqımızın birlik
və həmrəylik yoluna gur işıq salır.
Ötən 3 onillikdə böyük rəhbərin bu
tarixi töhfəsinin həm ölkə, həm də dünya
miqyasında yüksək qiymətləndirilməsi,
geniş təhlil və təbliğ olunması həm
də milli dövlətçilik məfkurəmiz olan
azərbaycançılıq ideologiyasının, milli
ideallarımızın təntənəsi deməkdir.
Əsasını ümummilli lider Heydər
Əliyevin qoyduğu dünyada yaşayan
azərbaycanlıların həmrəyliyi ideyasını
müasir mərhələdə Azərbaycan dövləti
uğurla gerçəkləşdirir. Ulu öndərin ideya
və əməllərinin ən layiqli varisi Prezident
İlham Əliyevin bu xətti davam etdirməsi
heç bir alternativ qəbul etməyən zərurət
olub, azərbaycançılıq ideologiyasını
zənginləşdirən, ona güclü enerji verən,
məzmununu bütövləşdirən konseptual
siyasətdir.
Ulu öndərin dövlətçilik ideologiyası
səviyyəsinə qaldırdığı və Prezident
İlham Əliyevin daim rəhbər tutduğu
azərbaycançılıq məfkurəsi isə artıq
dünyada yaşayan hər bir soydaşımızın
qəlbinə hakim kəsilərək, onları ciddi
ümummilli hədəflərə yönləndirib. Ötən
ilin son aylarında xalqımızın Qarabağda
apardığı Vətən müharibəsi günlərində
dünyada yaşayan soydaşlarımızın
bu haqq işimizə göstərdiyi maddi və
mənəvi dəstək Azərbaycanın dünyada
yaşayan soydaşlarımızın yurd sevgisi
və milli öyünc mərkəzi olduğunu qəti
surətdə təsdiq etdi.
Əlbəttə, qloballaşan müasir dünyada azərbaycanlıların siyasi- inzibati sərhədləri aşaraq bir-birlərilə sıx
ünsiyyətə girmələri, ümummilli maraqlarını humanizm, insan hüquqları
çərçivəsində təmin etmələri yalnız milli
yox, həm də ümumbəşəri bir ehtiyacdır
ki, əlahiddə hadisə olmayıb, bütün millətə
xasdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
və dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan xalqının dünya miqyasında milli-mənəvi, mədəni bütövlüyünün möhkəmlənməsi üçün müstəqillik
illərində məqsədyönlü, inadlı, ardıcıl
mübarizə aparılmışdır ki, bunun yüksək
nəticələrini görməmək mümkün deyil.
Tarixi tale elə gətirmişdir ki,
azərbaycanlıların və ya Azərbaycan
türklərinin bu gün yalnız beşdən-biri
müstəqil Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşıdır. Təxmini hesablamalara
görə, dünya azərbaycanlılarının beşdəndördü öz tarixi Vətənində min illərlə
necə məskun olmuşdursa, bu gün də
elə yaşayır.
Azərbaycan xalqının və insanının dünyanın inkişaf etmiş xalqları
ilə müqayisədə ikinci, hətta üçüncü
dərəcəli olması təsəvvürlərinin sürətlə
aradan qaldırılması baxımından görülən
işlər və onun uğurlu nəticələri də olduqca sevindiricidir. Azərbaycançılıq anlayışının bütün dünyada yüksəldilməsi
nəticəsində bu gün heç bir azərbaycanlı
özünü bir rusdan, bir almandan, bir fransızdan, nə də bir ingilisdən aşağı hesab

etmir. Milli qürur yalnız sözdə deyil, həm
də işdə, əməldədir.
Ölkədə abadlaşan, yeni rəmzlərini
yaradan şəhərlər, xüsusilə, paytaxt
Bakı, kəndlər, çəkilən yollar, yaradılan təhsil müəssisələri, tətbiq edilən
müasir idarəçilik texnologiyaları,
dünya standartları ilə müqayisə olunan müxtəlif təsisatlar, idmanda,
mədəniyyətdə indiyə qədər bu miqyasda görünməmiş beynəlxalq uğurlar
Azərbaycan insanını ruhən yüksəldən,
belə demək mümkünsə, onun mənəvi
saflaşmasını təmin edən hadisələrdir.
Bütün bu deyilənlər yalnız bugünlə
məhdudlaşmayıb, Azərbaycan insanının gələcək taleyini, xarakterini də
müəyyən edir. Bu taleyüklü işlər, əməllər
Azərbaycan xalqının yeni tipli, modern
düşüncəli lideri Prezident İlham Əliyevin
adı ilə bağlıdır.
Yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü kimi tarixi ildönümünün xoş duyğularını yaşamaqda davam
etdiyimiz bir məqamda azərbaycançılıq
məfkurəsinin dünya boyu uğurla yayıldığını, soydaşlarımızı vahid bir
hədəfə– milli həmrəyliyə səfərbər etdiyini
düşünmək olduqca qürurverici bir duyğudüşüncədir. Azərbaycançılıq ideologiyası
bütün azərbaycanlıları vacib məqsədlər
ətrafında birləşdirir. Bu məqsədlər birlik
və həmrəylik, müstəqil dövlətimizin
inkişafına və daha da gücləndirilməsinə
xidmət etməkdən ibarətdir.
İlham Əliyevin 31 Dekabr – Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü
münasibətilə dünya azərbaycanlılarına
təbrikində qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan
öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra yaxın keçmişimizin bir çox tarixi
sınaq anlarında mütəşəkkil birlik və
həmrəylik nümayiş etdirərək, bütün
sahələrdə böyük inkişafa və uğurlara
nail olub.
Son 17 ilin hər bir ili kimi 2020-ci il
də, “gizli müharibə” adlandırılan qlobal pandemiya və Vətən müharibəsi
adlandırdığımız II Qarabağ savaşının
gətirdiyi ağrı-acı və çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanın tarixinə uğurlar, üstəlik, tarixi zəfər ili kimi yazıldı.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın qazandığı bu qələbələr bütün dünyada
yaşayan azərbaycanlıların nailiyyəti
kimi dəyərləndirilə bilər. Çünki müasir
müstəqil Azərbaycan dövləti bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların Vətəni
hesab olunur.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı
kimi, dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində
mürəkkəb etno-siyasi proseslərin, din
və məzhəb qarşıdurmalarının, humanitar fəlakətlərin baş verdiyi bir vaxtda
Azərbaycan sabitliyin, etnik-dini tolerantlığın və multikultural ənənələrin
qorunub saxlanıldığı unikal məkandır.
Məhz bunun nəticəsidir ki, bəşəriyyəti
narahat edən bir çox problemlər Bakıda
müzakirə olunur, ölkəmiz bu istiqamətdə

mühüm beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir.
Azərbaycan son illərdə dünyada
sivilizasiyalararası dialoq, multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi tanınır.
Bu dövrdə ölkəmizin Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının növbəti Zirvə
Görüşünə, Dünya dini liderlərinin II
Sammitinə, Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
XVIII Zirvə Görüşünə ev sahibliyi etməsi
və növbəti 2 ildə bu hrəkata sədrliyin
Azərbaycana keçməsi dövlətimizin
beynəlxalq müstəvidə artan nüfuzundan
xəbər verir.
Nəhayət, Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin yeritdiyi
mükəmməl, müdrik, tarazlı daxili və xarici siyasət xalqımıza 33 ildən bəri hədsiz
bəlalar, faciələr və mərhumiyyətlər
gətirmiş Qarabağ münaqişəsinin
həllini Azərbaycanın bu ilin payızında
Qələbə ilə başa çatdırmasını təmin
etdi. Azərbaycan rəhbərinin hərbi və
siyasi, diplomatiya və informasiya
cəbhələrində apardığı misilsiz döyüş Silahlı Qüvvələrimizin dünya müharibələri
tarixində görünməmiş bir strtategiya
və taktika ilə 30 ildə işğal olunmuş
ərazilərimizi 44 gündə azad etməsi ilə
nəticələndi.
Erməni işğalçılarına qarşı
Azərbaycan xalqının 44 günlük müzəffər
hərbi, ictimai, siyasi, diplomatik və
informasiya mübarizəsində Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Sözü–
xalqa müraciətləri, dünyanın müxtəlif
nüfuzlu informasiya vasitələrinə verdiyi
müsahibələr son dərəcə önəmli və təsirli
rol oynadı. Bu gün Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
istər daxili, istərsə də xarici siyasətində
əldə edilən hər bir uğur, məxsusi olaraq
onun Ali Baş Komandanlığı altında
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin
zəkasının təcəssümü, onun irsən
qoyub getdiyi milli tərəqqi ideyalarının
təzahürüdür.
Bu il Qarbağda qazandığımız tarixi
zəfər 2020-ci ili ikiminillik tariximizə ən
böyük döyüş qələbəsi kimi yazdı. Dünya
azərbaycanlılarının yurd sevgisi, milli
öyünc günü olan 31 Dekabr ümummilli
həmrəylik bayramını və Yeni ili ötən
günlərdə belə bir qələbənin yaratdığı
sonsuz sevinc və qurur duyğuları ilə
qeyd etməyimiz misilsiz bir qismətdir.
Belə bir vaxtda 50 milyonluq dil, din
və məfkurə qardaş-bacılarımız birbirini ürəkdən təbrik etdilərr, xalqımıza
doğma Azərbaycanımız naminə daha
böyük fəaliyyətlər və nailiyyətlər arzuladılar. Qoy növbəti illərdə də nəsibimiz
möhkəm cansağlığı, səadət və ümummilli uğurla sevinmək olsun!

Nizami CƏFƏROV,
Milli Məclisin deputatı, akademik

Sərnişində külli miqdarda narkotik
vasitə və psixotrop maddələr aşkarlanıb

Hava Nəqliyyatında Baş
Gömrük İdarəsinin əməkdaşları
külli miqdarda narkotik vasitənin
və psixotrop maddələrin
qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə
ərazisinə gətirilməsi cəhdinin
qarşısını alıblar.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat
və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən
verilən məlumatda deyilir ki, HNBGİ
Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə daxil
olan məlumat əsasında İstanbul–Bakı
aviareysi ilə gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Babayeva İlahə Əziz qızına məxsus çamadan gömrük nəzarəti
zamanı saxlanılıb.
Yoxlama zamanı çamadanın
içərisində malların aşkar edilməsini
çətinləşdirən üsullardan istifadə
etməklə gizlədilən qəhvə qutularının
içindəki sellofan paketlərdən 1542 ədəd
MDMA (metilendioksimetamfetamin),
uşaq yeməyinin içinə yerləşdirilmiş bir
bükümdə 320,105 qram narkotik vasitəkokain, çay paketinin içinə yerləşdirilmiş
sellofan paketdə isə təsiredici
maddəsinin ümumi miqdarı 87,106 qram
olan və dünyada ən təhlükəli narkotik
vasitə hesab edilən MDMB-4en-PİNACA
(Bonzay) maddəsi aşkar edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyatİstintaq Baş İdarəsinin əməkdaşları
tərəfindən narkotik vasitələrin çatdırılmalı olduğu şəxsləri müəyyən etmək
üçün əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Aparılan təxirəalınmaz istintaq
hərəkətləri ilə cinayətkar qrupun digər
üzvləri Məmmədova Lalə İlqar qızı

A

zərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda canını fəda
etmiş şəhidlərimizin ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı
ölkəmizdə yüksək səviyyədədir. Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
müvafiq göstərişlərinə əsasən, dövlət qurumları bu kateqoriyadan
olan insanların problemləri ilə yaxından maraqlanır və onların
problemlərinin həlli üçün əsaslı tədbirlər görürlər.

Prezident İlham Əliyevin diqqəti daim
şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının
və onların ailələrinin üzərində olub. Hər
şeydən öncə, məhz xalqımızın qürur yeri
olan bu ailələrin problemlərinin həlli əsas
sosial prioritet kimi müəyyənləşdirilib.
Böyük Vətən müharibəsində qazandığımız
tarixi qələbədən sonra Vətən müharibəsi
qəhrəmanılarına ən yüksək təqaüd
müəyyən edilib, şəhid ailələrinə və
müharibə əlillərinə, milli qəhrəmanlara
verilən Prezident təqaüdünün də məbləği
xeyli artırılıb.
Şəhid ailələrinin uşaqlarına aylıq
sosial müavinətin verilməsi təmin olunub.

sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota
alınmış və Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin,
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə
əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər
və şəhid ailələri, habelə uçota alınma
tarixindən asılı olmayaraq, Çernobıl
AES-dəki qəzanın ləğvi, o cümlədən hərbi
xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslər, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında
yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində
uçota alınmış və 2020-ci ildə aparılan
hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin, konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən
edilmiş şəxslər və şəhid ailələrinə mənzil
ehtiyaclarını qısa zaman kəsiyində
ödəməyə imkan yaradacaqdır.
Bu sərəncam, həmçinin əlil olmuş
vətəndaşların və şəhid ailələrinin sosial
müdafiəsində həyata keçirilən sosial
siyasətin əsas istiqamətlərindəndən biri
kimi onlara böyük sevinc bəxş edəcək,

Ölkəmizdə əlillərə və şəhid ailələrinə
göstərilən dövlət qayğısı gənclərin
vətənpərvərlik duyğularını da gücləndirəcəkdir
Onların bir sıra üstünlükləri var: işə
düzəlmələrində güzəştlər olunur, şəhid
ailələrinin övladlarının ali məktəbdə
oxuması üçün dövlət təminatı var, onlara
güzəştli şərtlərlə mənzil tikmək üçün
torpaq sahəsi ayrılır, güzəştli ipoteka
kreditləri verilir. Bütövlükdə, Azərbaycanda
şəhid ailələrinə həm maddi, həm də
mənəvi diqqət göstərilir. Bütün bunlar
dövlət başçısının şəhid ailələrinə olan
diqqət və qayğısının ardıcıl və davamlı
ifadəsidir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən, aidiyyəti qurumlar tərəfindən
İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid
olmuş qəhrəmanlarımızın ailə üzvlərinə və
müharibə əlillərinə qayğı və diqqət nəinki
dövlət qurumlarının, həm də cəmiyyətin
vətəndaşlıq borcuna və vəzifəsinə çevrilib.
Bu isə cəmiyyətdə birliyin və qarşılıqlı
etimadın yeni təzahür forması kimi bütün
təbəqədən olan insanlar tərəfindən xoş
ovqatla qarşılanır, onların dövlətimizə və
müzəffər Prezidentimizə inam hisslərini və
məhəbbətini günü-gündən durmadan artırır.
Prezident İlham Əliyevin 8 dekabr
2020-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün
müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların
və şəhid ailələrinin təminatına dəstək
məqsədilə “YAŞAT” Fondunun

yaradılması, fond tərəfindən qısa
müddətdə ciddi işlərin görülməsinə
başlanılması nəticəsində davamlı olaraq
müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin,
o cümlədəm müharibə veteranlarının
sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində həyata keçirilən intensiv
tədbirlər artıq öz nəticələrini verməkdədir.
Şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin
sosial müdafiəsi tədbirləri nəzərə
çarpacaq dərəcədə gücləndirilmış, o
cümlədən onlara yönələn sosial ödənişlər
dəfələrlə artırılmışdır. Eyni zamanda,
şəhid ailələri və müharibə əlillərinin
mənzil və fərdi evlə, müharibə əlillərinin
avtomobillə təminatı tədbirləri yüksək
səviyyədə davam etdirilir.
“Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə
əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin
və şəhid ailələrinin sosial-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 25 yanvar 2021-ci il tarixli
sərəncamı da bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərin davamlı olduğunun
yeni bariz nümunəsidir.
Bu sərəncama əsasən, 2014-cü il
yanvarın 1-dən 2020-ci il yanvarın 1-dək
yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yaşayış

şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi daha
da yaxşılaşacaqdır. Bu sahədə həyata
keçirilən tədbirlər hər zaman olduğu
kimi, ictimaiyyət tərəfindən yüksək
qiymətləndiriləcək, böyük rəğbət və
məmnunluqla qarşılanacaqdır.
Tam qətiyyətlə inanıram ki, Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda
etmiş şəhidlərimizin ailələrinə mövcud
problemlərin aradan qaldırılması
üçün mütəmadi olaraq dövlətimizin
rəhbərliyi tərəfindən xüsusi diqqət və
qayğı göstərilməsi bundan sonra da
davam etdiriləcək. Məhz bu vacib qayğı
nəticəsində minlərlə əlillərimiz müəyyən
müddətdən sonra öz sağlamlıqlarını bərpa
edəcək, onların böyük bir qismi aldıqları
yaraların ağrısını xeyli yüngülləşdirəcək və
gündəlik həyatda fəal iştirak edəcək.
Bu, həmçinin gənc nəslin
vətənpərvərlik hisslərini və duyğularını
daha da gücləndirəcək. Hər bir gənc
istənilən anda doğma Vətənin müdafiəsini
özünün müqəddəs vəzifəsi hesab edərək,
bu yolda həyatını fəda etməyi özünün
müqəddəs oğulluq borcu biləcəkdir.

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

“Keşikçidağ” qoruğuna gedən yeni
avtomobil yolunun inşasına start verilib
2021-ci ildə yenidən qurulması
və əsaslı şəkildə bərpası nəzərdə
tutulmuş avtomobil yolları ilə bağlı
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi tərəfindən tərtib olunmuş
tədbirlər planına əsasən, kompleks
yenidənqurma və tikinti işlərinə start
verilib. Məhz bu çərçivədə Ağstafa rayonunda “Keşikçidağ” Dövlət
tarix-mədəniyyət qoruğuna gedən
yeni avtomobil yolunun inşasına start
verilib.

“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət
qoruğuna gedən yeni avtomobil yolu başlanğıcını yerli əhəmiyyətli Ağstafa–Poylu–
Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi
avtomobil yolunun 38-ci kilometrdən götürür. İkinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq
inşa edilən avtomobil yolunun uzunluğu 32
kilometr təşkil edir.
Layihə çərçivəsində yolun torpaq yatağının eni 15 metr, asfalt-beton örtüyünün
eni isə 9 metrdir.
Hazırda yeni yol boyu yararsız qrunt
qazılaraq çıxarılır, əvəzinə yararlı çınqıl materialı tökülərək kipləşdirmə işləri
aparılaraq yeni yol yatağı inşa edilir.
Bundan başqa yolun relyefdən aşağı olan
hissələrində torpaq yatağının qaldırılması

üçün işlər görülür, yolun normativ eninin
alınması üçün müəyyən hissələrdə qaya
tipli süxurlar mexanizmlə kəsilərək, yol
yatağı genişləndirilir.
Bu işlərə paralel olaraq yolun altından
suların ötürülməsi üçün yeni suötürücü
borular quraşdırılması, həmçinin digər süni
qurğuların inşası işləri də icra olunur.
Layihənin sonuncu mərhələsində avtobus dayanacaqlarının inşası, avtonəqliyyat
vasitələrinin normal hərəkətini təmin
etmək məqsədilə yol nişanı, kilometr
göstəricisi və məlumatverici lövhələrin,
həmçinin siqnal dirəklərinin quraşdırılması
işlərinin aparılması da nəzərdə tutulur.
Bütün işlər texnoloji ardıcıllığa uyğun
olaraq və yüksək keyfiyyətlə Azərbaycan

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin
rəhbərliyinin nəzarəti altında aparılır.
İşlərin nəzərdə tutulmuş müddət ərzində
icra olunaraq yekunlaşdırılması üçün tikinti
sahəsinə kifayət qədər qüvvə cəlb olunub.
Təxminən 6-cı əsrə aid edilən “Keşikçi
dağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun
turizm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq və
turistlərin bu abidəni ziyarət etməsini
asanlaşdırmaq üçün inşa edilən yeni
avtomobil yolu regionun potensial imkanlarının genişləndirilməsi və turizmin inkişafı
baxımından önəmli rola malikdir. Layihənin
reallaşması yeni turizm marşrutlarının
yaranmasına da şərait yaradacaq.

“Xalq qəzeti”

Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Ağdamdakı
abidələrlə bağlı monitorinqlər davam edir
və Kərimova Nərminə Çingiz qızının
törədilmiş cinayətdə iştirakçı olmalarına dair əsaslı şübhələr müəyyən
edilib. Lalə Məmmədovanın yaşadığı
ünvanda keçirilmiş axtarış zamanı 2
bükümdə, ümumi çəkisi, 8,512 qram
psixotrop maddə-metamfetamin, 502
həb MDMA (metilendioksimetamfetamin), 8 bükümdə ümumi çəkisi 7,337
qram təşkil edən narkotik vasitə-kokain
və 70 həb preqabalin, həmçinin elektron tərəzi, narkotik vasitə, psixotrop və
güclü təsir edən maddələrin qəbulunda
istifadə edilən çoxlu sayda alətlər, həmin
maddələrin alqı-satqısına dair yazıların
olduğu qeydiyyat dəftərləri aşkar edilib.
Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilərək onlara həmin maddələrlə

ittiham elan edilib və Yasamal rayon məhkəməsinin qərarına əsasən
barələrində həbs qətimkan tədbiri
seçilib.
Xatırladaq ki, metamfetamin və
MDMA (metilendioksimetamfetamin)
"Azərbaycan Respublikasının ərazisində
dövriyyəsi qadağan edilən psixotrop
maddələrin I Siyahısı”na, “preqabalin”
adlı dərman preparatı isə Azərbaycan
Respublikasının müvafiq qanunu
ilə təsdiq edilmiş “Güclü təsir edən
maddələrin və onların külli miqdarının
Siyahısı”na daxildir. Qeyd edək ki, aşkar
edilən “preqabalin” adlı dərman preparatının təsiredici maddəsinin ümumi
miqdarı 21 qram, MDMA (metilendioksimetamfetamin) təsiredici maddəsinin
ümumi miqdarı isə 378,402 qramdır.
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Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Ağdamda
daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri ilə bağlı
monitorinqlər davam edir.
Mədəni dəyərlər üzrə
tədqiqatçı ekspert, Beynəlxalq
Memarlar Akademiyasının
Moskva şöbəsinin professoru, Azərbaycan Memarlar
İttifaqının İdarə Heyətinin
üzvü Faiq İsmayılov bildirib
ki, Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş ərazilərindəki
daşınmaz tarix və

mədəniyyət abidələri ilə bağlı
monitorinqlərin aparılmasında
əsas çətinlik ərazilərin minalardan təmizlənməməsidir:
“Bu, təhlükəsizlik baxımından
monitorinqin sürətlə aparılmasına imkan vermir. Ümid
edirəm ki, qısa müddətdə bu
işlər tamamlanarsa, abidələrin
də monitorinqi yekunlaşacaq”.

F.İsmayılov əlavə edib ki,
Şuşada abidələrlə bağlı aparılan monitorinq artıq yekunlaşıb. Şuşada təxminən 210 tarix
və mədəniyyət abidəsi qeydiyyata alınıb. Onların 180-ə
yaxını memarlıq, bir qismi
arxeoloji abidədir. Lakin dövlət
qeydiyyatına alınmayan 850-ə
yaxın tarixi-memarlıq abidəsi

var: “Şuşanın qismən salamat
qalan 17 məhəlləsi var. Orada
18-19-cu əsrə aid olan yaşayış
evlərinin hamısı tarixi baxımından əhəmiyyətlidir və mədəni
abidə sayılır. Şuşa 1977-ci
ildən qoruq şəhər elan olunub.
Bu şəhərdəki bütün abidələr
qeydiyyata alınmalıdır”.
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Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
ötən həftənin əvvəlində Britaniyada
aşkarlanmış koronavirusun yeni variantının artıq dünyanın 60 ölkəsinə
yayıldığını bəyan edib. ÜST-də
hesab edirlər ki, Britaniya ştammının
yüksək ölüm dərəcəsi səhiyyə sisteminin həddindən artıq yüklənməsi
ilə bağlı ola bilər. Bunu ÜST-ün Təcili
Xəstəliklər Birliyinin texniki qrupunun rəhbəri Mariya Van Kerkxove
bildirib. O deyib: “Əgər sizdə virusun
ötürülmə sürəti artırsa, onda yoluxma
halları daha da çoxalacaq. Bu, açıqaşkar görünəcək. Çünki yoluxma
halları artdıqca, xəstəxanalar daha
çox yüklənir... Səhiyyə sisteminin həddindən artıq yükləndiyi
vəziyyətdə ölüm halları çoxalır”.
Almaniya – Azərbaycan Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyətinin
sədri, Köln Universiteti Klinikasının
tibb elmləri doktoru, azərbaycanlı
alim Nuran Abdullayev bildirib ki,
sürətlə yayıldığı bildirilən mutasiyaya uğramış koronavirusun
söylənənlərin əksinə olaraq, daha
yüngül keçirilməsi mümkün ola bilər.
Alim yeni ştammının daha öldürücü təsirə malik olması haqqında
yayılmış müxtəlif fikirlərə münasibət
bildirərkən deyib: "Tədqiqatlar
nəticəsində virusun mutasiyaya
uğramış formasının yoluxdurma
əmsalının SARS – CoV-2-nin yoluxdurma əmsalından 35 faiz daha
böyük olduğu məlum olub. Eyni
zamanda, mutasiya olunmuş viruslu
xəstənin ətrafındakıları yoluxdurma
faizi 15 faizdir".
Azərbaycanlı alim bildirib ki,
aparılan ən böyük dörd tədqiqatla
virusun mutasiyasının SARS – CoV
– 2-dən daha sürətlə yayılması təsdiqlənib və onun səbəbləri
araşdırılır: "İlkin fərziyyələrə görə,
virusun insan orqanizmindən xaric
olması, onun zərərsizləşdirilməsi
və məhv edilməsi prosesi daha
uzun çəkir. Buna görə də müddətin
uzanması xəstənin daha çox insanı
qısa zaman ərzində yoluxdurmasına
gətirib çıxarır. Amma tədqiqatlarda
bu, tam təsdiq edilməyib və bunun
virusun daha sürətlə yayılmasının
səbəbi olmadığı göstərilib".
N.Abdullayev tədqiqatçılar

tərəfindən irəli sürülən digər
fərqli fikirlər, ehtimallarla bağlı isə
bildirib: "Digər elmi iddialardan
biri odur ki, virusun mutasiyasına
yoluxan şəxslərin xəstəliyi simptomsuz keçirməsi infeksiyanın
sürətlə yayılmasına gətirib çıxaran
əsas amillərdən biridir. Ola bilər
ki, mutasiyaya yoluxmuş şəxslərin
əksəriyyəti xəstəliyi simptomsuz
keçirir deyə, o, yoluxduğundan
xəbərsiz olur və gündəlik həyat

qədər yumşaldıldı. Onu da deməliyik
ki, ötən həftə test edilən hər 22
– 24... hətta dekabrın 25-də 57
nəfərdən birinin virusa yoluxduğu
aşkarlanıb. Artıq yoluxanların sayı
iki rəqəmlə ifadə olunur. Ümid edirik
ki, yanvarın 18-dən başlanan vaksinasiya prosesi yaxın günlər ərzində
geniş əhali kütləsi arasında da
tətbiq ediləcək. Bu da sərt karantin
rejiminə bir daha ehtiyac yaranmayacağına ümid verir.

ra ikinci doza vurulur. İkinci dozadan
təxminən 10 gün sonra müəyyən
qədər qoruyucu hesab olunmaq olar
ki, bu da təxminən 30 – 31 gün edir.
Çünki orqanizmə yeridilən vaksin
immun sisteminə təsir göstərir və
müəyyən immun zülalların formalaşmasına kömək edir. Formalaşma
prosesi də müəyyən qədər vaxt
alır. Odur ki, vaksin vurdurandan
dərhal sonra onun təsir göstərməsi
mümkün deyil.

sa, 60 faizdən çoxu qısa müddət
ərzində kütləvi şəkildə vaksinasiya
olunarsa, bu zaman təsirli nəticədən
danışmaq olar.
Vaksin alınması məsələsində
Azərbaycan Çinin “Sinovac”
şirkətinin peyvəndinə üstünlük
verdi. Hökumət bu peyvəndin daha
effektli olacağını hesab etdiyinə
görə, məhz bu vaksinin gətirilməsinə
razılaşdı. Amma onu da deməliyik
ki, ölkələrarası ikitərəfli danışıqlar

Vaksinin fəsadını yox,
xeyirini düşünmək lazımdır
Britaniyada koronavirusun 2021-ci ilin əvvəlində
aşkarlanmış mutasiya olunmuş forması çox sürətlə yayılır
və ehtimal edilir ki, o, əvvəlkilərdən daha təhlükəlidir. Bu
barədə Cenevrədə keçirilən brifinqdə baş nazir Boris Conson
bəyan edib. O deyib ki, daha sürətlə yayılan, Londonda və
ölkənin cənub – şərqində aşkarlanan yeni ştammın, tez - tez
baş verən ölüm hallarına səbəb ola biləcəyinə dair dəlillərin
olduğu barədə məlumatlar var. O, eyni zamanda, hazırlanmış
vaksinlərin koronavirusun hər iki variantına qarşı təsirli
olacağını da açıqlayıb.

tərzinə davam edir, canlı ünsiyyət
isə digər insanların da yoluxmasına
səbəb olur. Beləliklə, virusun mutasiyası sürətli və geniş yayılmaqda
davam edir. Bu istiqamətdə olan
tədqiqatlar hələ dayandırılmayıb".
Qeyd etmək lazımdır ki,
ölkəmizdə dekabrın 14-dən
etibarən, bir aydan çox müddətə,
yanvarın 18-dək sərt karantin rejimi
tətbiq olundu. Nəticədə, koronavirusa yoluxma saylarında kifayət qədər
azalma müşahidə edildi. Həmin
günlərdə test edilən hər üç nəfərdən
birinin nəticəsi pozitiv çıxırdı. Hazırda COVID – 19 əleyhinə vaksinlərin
gəlməsi və tətbiqinin başlaması ilə
bağlı olaraq karantin rejimi müəyyən

İnfeksionistlər bildirirlər ki,
peyvənd olunmaq bu infeksiyadan 100 faiz qorunmaq demək
deyil. Bəziləri çox səhv olaraq
düşünürlər ki, peyvənd edildikdən
sonra daha izolyasiya qaydalarına
riayət etməyə, maska taxmağa,
gigiyena qaydalarını, sosial məsafə
prinsiplərini gözləməyə ehtiyac
qalmayacaq. Bu, tamamilə yanlış
fikirdir. Çünki əhali arasında hələ
də xəstəlik keçirməyənlər, həssas
qruplar var. Bunlar virus daşıyıcıları
ola bilərlər. Mütəxəssislərin fikrincə,
peyvənd tətbiq olunduğu gündən bir
ay keçəndən sonra qoruyuculuğunu
göstərməyə başlayır. Belə ki, ilkin
doza tətbiq olunduqdan 21 gün son-

Qeyd etməliyik ki, tədqiqatçıların
fikrincə, tarixən pandemiyalarla,
xüsusilə, respirator pandemiyalarla mübarizədə bir neçə mərhələ
olub. Bütün dünya, o cümlədən
ölkəmiz pandemiyalar zamanı
həmin mərhələlərdən keçib. Doğrudur, bu mərhələlər zamanı tətbiq
edilən mexanizmlərin heç biri ideal
hesab olunmur. Hər bir tədbirin
üstün və çatışmayan cəhətləri
olub. Növbəti tətbiq olunan tədbir
özündən əvvəlkinin boşluqlarını
doldurub. COVID – 19 pandemiyası
zamanı bəzi vətəndaşları maska
istifadəsi və gigiyena qaydaları ilə
qorundu. Həmin üsullarla qoruna
bilməyənlər kütləvi məkanlardan
uzaq durmaqla mühafizə olundular.
Bəziləri özlərində xəstəliyi vaxtında
aşkarlayıb izolyasiya olunmaqla
ətrafdakıları qorudular. Amma bütün
bunlar pandemiyadan tam xilas yolu
olmadı. Son və ən effektiv mərhələ
isə sırf vaksinasiya mərhələsidir.
Vaksinasiya özündən əvvəlki boşluqları doldurmaqla, pandemiyaya
qalib gəlməkdə ideala yaxın bir
nəticə əldə edilməsinə kömək edə
bilər. Bütün dünyada, o cümlədən
ölkəmizdə də əhalinin, heç olmaz-

Azərbaycanda koronavirusdan 601 nəfər sağalıb,
226 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 601 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 226 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 229 min 584 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 221
min 717 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3105 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 4762 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 380 min 74 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 7458-dir.
“Xalq qəzeti”

Bakı Dövlət Universiteti
qazanxana bina və avadanlıqlarının, sanitariya qovşaqlarının
əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur
ki, öz tender təkliflərini elektron qaydada təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
iddiaçı qismində xüsusi lisenziya
almış, analoji işlərdə böyük təcrübəsi
olan, dövlət orqanları tərəfindən
məhkəməyə cəlb edilməyən, hazırki fəaliyyət dövründə dövriyyəsi
mövcud olan və ötən ilin mənfəət
bəyannaməsi əldə etmiş müəssisələr
tenderdə iştirak edə bilərlər. Tenderdə
iştirak etmək istəyənlər iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.
İştirak haqqı 500 (beş yüz) manatdır.
Telefon- 012- 538- 51- 21.
Əlaqələndirici şəxs- İlhamə Aslanova.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı
hesaba köçürməlidirlər:
Bakı Dövlət Universiteti PHŞ
Ünvan- Bakı şəhəri, Z.Xəlilov
küçəsi 33.
H/h- AZ32AI-

IB33070019443307872103
VÖEN- 1300489621
“Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı
Yasamal filialı
Kod- 200037
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
SWİFT: BİK AIIBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidirlər:
- 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 müddətində qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

davam etdirilir. Yaxın gələcəkdə
Azərbaycana Almaniya, Türkiyə
istehsalı olan digər vaksinlərin də
gətirilməsi nəzərdə tutulub. İlin
sonunadək başqa vaksinlərdən
faydalanmaq imkanı olacaq.
Dövlət külli miqdarda vəsait
sərf edərək, 4 milyon doza vaksinin
ölkəmizə gətirilməsinə nail olub.
Vaksin, hələlik, iki milyon nəfərə
vurulacaq. Amma tək ölkəmizdə deyil, bütün dünyada bir qrup şəxslər
var ki, peyvəndləmə prosesinin
qəti əleyhinədirlər. Bu peyvəndin
yarana bilən yan təsirləri ilə bağlıdır.
İnfeksionistlər peyvəndin yüngül və
ciddi yan təsirləri olduğunu inkar
etmirlər. Yüngül yan təsirlər dedikdə,
peyvənd olunan nahiyədə qızartı,
şişkinlik, müəyyən istilik, ümumi
bədən temperaturunun yüksəlməsi,
halsızlıq nəzərdə tutulur. Bunu
başa düşmək lazımdır ki, vaksin
orqanizmdə müəyyən xəstəlik
əlaməti formalaşdırmalıdır ki, ona
qarşı immun sistemimiz aktivləşsin
və immunitet formalaşsın. Bu hallar
bir neçə gün ərzində baş verə bilər
və əhəmiyyətsizdir.
Ciddi yan təsirlərə isə nadir
hallarda rast gəlinən anafilaktik şok,

yəni allergik reaksiya aiddir ki, o
da ilk 30 – 40 dəqiqə ərzində baş
verir. Peyvənd olunanların 20 – 30
dəqiqə müddətində vaksin vurdurduqları məntəqədə gözləmə zalında
nəzarətdə olacağını düşünsək,
deyə bilərik ki, bunun da qarşısını
almaq mümükün olur. Anafilaktik
şok çox nadir hallarda baş verir və
ölümlə nəticələnməsi milyonda bir
halda ola biləcək hadisədir. Maraqlı
və təssüfedici hal odur ki, bir dəfə
baş verən yan təsir, peyvəndin
orqanizmə olan faydasının üstündən
xətt çəkir, müsbət tərəflər unudulur.
Onu da qeyd etməliyik ki, yalnız
peyvəndə qarşı deyil, istənilən
dərman preparatına qarşı da
insanda allergik reaksiya, anafilaktik şok baş verə bilər. Təəssüf ki,
insanlar peyvəndin və ya hansısa
dərman vasitəsinin yaxşı tərəfini
düşünmürlər. Yəni kimsə peyvənd
olunduqdan sonra xəstələnmədiyini,
faydasını gördüyünü deyil, yan təsir
baş verdikdə, onu yadda saxlayır.
ÜST-ün Baş direktoru Tedros
Qebreyesus Cenevrədə keçirilən
brifinqdə bildirib ki, “Pfizer – BioNTech” və “AstraZeneca/Oxford”
şirkətlərinin COVID – 19-a qarşı
istehsal etdiyi vaksinlərin alınması və
bu məhsulların çatdırılması barədə

razılıq əldə edilib. Beləliklə, ümid
etməyə əsas var ki, bu ilin sonuna
qədər COVAX layihəsi çərçivəsində
bütün dünya üzrə 2 milyard, o
cümlədən gəlir səviyyəsi aşağı olan
ölkələrə 1,3 milyard doza vaksin çatdırmaq mümkün olacaq. Bildirilib ki,
cari ilin birinci rübündə “AstraZeneca/
Oxford” Eksperimental vaksininin 150
milyon dozası da əlçatan olacaq. Hazırda ÜST bu preparatın fövqəladə
şəraitdə tətbiq edilməsi üçün onun
sertifikatlaşdırılması üzərində işləyir.
“Pfizer” şirkətinin rəhbəri, Albert Burla
həmin brifinqdə bildirib ki, preparatın
40 milyon dozası COVAX layihəsi
çərçivəsində maya dəyəri üzrə satılacaq. Onun sözlərinə görə, gələcəkdə
bu vaksinin əlavə dozalarının da
satılması nəzərdə tutulur.
Baş direktor T.Qebreyesusun
sözlərinə görə, COVAX layihəsinə
qoşulmuş 190 ölkənin hamısı bu
ayın sonuna qədər onlara hansı
vaksinlərin göndəriləcəyi barədə
məlumat alacaqlar. Bu, hökumətlərin
öz əhalisini vaksinləşdirmə strategiyası yaratmasına və bu prosesin
birinci mərhələsini başa çatdırmağa
imkan verəcək.

Ermənilərin güllələdiyi büstlərin
Şuşaya qaytarılması tarixi hadisədir
Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırığı ilə
görkəmli sənət xadimləri –
şair Xurşid banu Natəvan,
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli
və müğənni Bülbülün
büstlərinin Şuşaya qaytarılması və şəhərin ölkənin
mədəniyyət paytaxtı elan
edilməsi əlamətdar tarixi
hadisədir.
Büstlərin müəllifləri Xalq
rəssamları Xanlar Əhmədov,
Namiq Dadaşov və Əməkdar
incəsənət xadimi Həyat Abdullayevadır.
Namiq Dadaşov bildirib
ki, 70-ci illərin sonu – 80-ci
illərin əvvəllərində Üzeyir
bəyin və Bülbülün gipsdən
hazırlanmış büstləri Şuşadakı
Mədəniyyət evinin qarşısında

qoyulmuşdu. Lakin tuncdan
tökməli olduqlarına görə
onları dəyişdirməyə qərar
verildi: "Xanlar Əhmədovla
birlikdə onları yenidən
hazırladıq. Bu, 1984-ci ildə
olub. Bundan əvvəl, 1982-ci
ildə Vaqif Poeziya günləri
çərçivəsində ulu öndər
Heydər Əliyevin iştirakı ilə,
sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı Xurşid banu

Natəvanın büstünün təntənəli
açılışı olmuşdu. Büstün
müəllifi qadın heykəltəraş,
Əməkdar incəsənət xadimi
Həyat Abdullayeva idi".
N.Dadaşov qeyd edib
ki, bütün ölkənin erməni
təcavüzü üzərində böyük qələbəni qeyd etdiyi
bu günlərdə mən yalnız
müəllif kimi deyil, həm də
bir vətəndaş olaraq həmin

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

büstlərin tarixi yerlərinə qaytarıldığına görə sevinirəm.
Bakının mərkəzində
qoyulacaq Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin
müəllifi olan Xalq rəssamı
Xanlar Əhmədov: "Erməni
təcavüzkarları tərəfindən
güllələnmiş və 28 il
Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyinin bağçasında
saxlanılmış büstlərin Şuşaya qaytarılması sevindirici bir hadisədir. Erməni
təcavüzkarları şəhərin
işğalından sonra onları əridib
qiymətli metal kimi satmaq
istəsələr də, həmin illərdə
ulu öndər Heydər Əliyev
sayəsində xilas edilərək
Bakıya gətirilmişdi".
Bu günlərdə dövlət başçımızın göstərişi ilə həmin
büstlər öz məkanına qaytarılmışdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir il ərzində
maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi (notarial qaydada
təsdiq olunmuş surəti), qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iddiaçının müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna
olmaqla) 16 fevral 2021-ci il saat
11.00-a, iş qrafiki, tender təklifi və
bank zəmanətlərini isə 24 fevral
2021-ci il saat 11.00-a qədər elektron
qaydada təqdim etməlidirlər. Tender
təklifi zərfləri 25 fevral 2021-ci il saat
11.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
qaydada açılacaqdır.
Tender komissiyası
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“Xalq qəzeti”nin 15 oktyabr 2020-ci il tarixli nömrəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Turizm Agentliyi tərəfindən Neftçi Qurban küçəsi 132
nömrəli ünvanda yerləşən kulinariya mərkəzinin təmiri
üçün layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması işlərinin
satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş elektron
açıq tenderdə “MS Pro Group” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti qalib elan olunmuş və həmin şirkətlə 2021-ci
il yanvarın 26-da müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

“Xalq qəzeti”nin 6 noyabr 2020-ci il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Turizm Agentliyi tərəfindən “Kiş” Tarix-Memarlıq
Qoruğunun ərazisində tikinti, bərpa və abadlıq
işlərinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması
işlərinin satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş
elektron açıq tenderdə “EL & EN” firması qalib elan
olunmuş və həmin şirkətlə 2021-ci il yanvarın 26-da
müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

2021-ci ildə Penitensiar xidmətin və tibb baş idarəsinin tabe qurumlarında
dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin satın alınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının
https//www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün
təkliflərini təqdim edə bilərlər.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağdakı hesaba köçürməlidirlər:
Təşkilatın adı- 9 Saylı Xəzinə İdarəsi
H/h- AZ31CTRE00000000000002478301
VÖEN- 1400421021
Bank- DXA
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT:CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
İştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank
təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi
və sosial müdafiə orqanından arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında dövlət
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında

bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara edilmiş
əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri
(iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və
rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq
səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən
sənəd;
- iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən
sənədlər;
- digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda
göstərilən bütün digər sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa, üstünlük
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Emin Əliyev.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ceyhun Hacıbəyli
küçəsi 16 və 18.
Telefon- +994124933632 ; Faks: +994124933632.
E-mail: pharm_emin824@mail.ru
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda göstərilən
müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak
üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna
olmaqla) 19 fevral 2021-ci il saat 18.00-a, tender təklifini və
təklifin bank təminatını isə 1 mart 2021-ci il saat 18.00-dək
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 2 mart 2021-ci il
saat 11.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satın
almanın hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və
qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və
digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası
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28 yanvar 2021-ci il, cümə axşamı

Türkiyə Prezidenti Holokost qurbanları
ilə bağlı videomüraciət yayıb
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Beynəlxalq Holokost
Qurbanlarının Xatirəsi günü ilə əlaqədar
videomüraciət yayıb. Prezident
bəyan edib ki, Holokost, Bosniya və
Hersoqovina, Ruanda və Kamboca
kimi qanlı faciələr təkrarlanmamalıdır.
Məlumatı “Anadolu” verib.

ABŞ
Süni intellekt sahəsində lider
“Information
Technology
and Innovation
Foundation” analitik mərkəzinin
mütəxəssisləri
süni intellekt
mövzusunda
tədqiqat aparıblar. ABŞ yüz ballıq şkala üzrə 44,2 bal toplayıb, Çin 32,3
balla ikinci, Avropa İttifaqı isə 23,5 balla üçüncü yeri tutub.
Qeyd edilir ki, tədqiqatda əsas diqqət süni intellektin
altı kateqoriyası üzrə 30 göstəriciyə yönəldilib: istedad,
tədqiqat, işləmələr, tətbiq, məlumatlar və avadanlıq.
Məlumatı “İxbt.com” yayıb.

Yeni ştamm aşkarlanıb
ABŞ-ın
Kaliforniya
ştatının alimləri
koronavirusun
yeni ştammını
aşkarlayıblar.
Alimlər adi
koronavirus
ştammı ilə
müqayisədə
70 faiz
daha artıq sürətlə yayılan Britaniya ştammını öyrənmək
cəhdlərindən sonra bu nəticəyə gəliblər. Alimlərin fikrincə,
yeni ştamm ştatda xəstələnmə və ölüm hallarının kəskin
artmasına səbəb ola bilər.
Virusun yeni ştammı Los–Ancelesdəki Cedars–Sinai
tibb mərkəzində aşkar edilib. Yeni ştamma “B1429” adı
verilib
Xəbəri “New York Post” verib.

Ukrayna
53,72 milyard dollar xarici borc
Ukrayna
Maliyyə Nazirliyinin
hesabatına görə,
2021-ci il yanvarın
1-nə ölkənin dövlət
və dövlət zəmanəti
ilə borcu 90,26
milyard dollar təşkil
edib. Bildirilir ki,
2020-ci ildə dövlət
borcu 7 faiz artaraq, 5,89 milyard
dollar təşkil edib. Ukraynanın dövlət borcu 79,90 milyard
dollar (ümumi borcun 88,53 faizi) dövlət zəmanəti ilə borcu
isə 10,36 milyard dollar (11,47 faiz) təşkil edib. Dövlətin xarici borcu 53,72 milyard dollar (ümumi borcun 59,52 faizi),
daxili borc isə 36,54 milyard dollar (40,48 faiz) olub.
Xəbəri “Ukrinform” verib.

Ərdoğan dünyada
güclənməkdə olan islamofobiya və ksenofobiya
təzahürlərinin qarşısını
almağa çağırıb: “Pandemiya ilə yanaşı, biz rasizm və
ksenofobiya təzahürlərinin
artmasını da müşahidə
edirik. Məscidlərə, kilsələrə
və sinoqoqlara hücum halları
hissediləcək dərəcədə çoxalıb. Dini və etnik əlamətlərə
görə dözümsüzlük zəminində
cinayətlər artmaqdadır”.
Onun sözlərinə görə,
radikallığa və dözümsüzlüyə
əsaslanan terrorizm dinc
yaşayış üçün problemə çevrilib və ictimai həmrəylik və

təhlükəsizliyə getdikcə daha
ağır zərbə vurur.
Ərdoğan qeyd edib ki,
keçən əsrdə baş vermiş
faciəli hadisələr rasizm
ideyalarının hansı dağıntı və
fəlakətlərə gətirib çıxardığını
aydın göstərir. Milyonlarla
insan Holokost qurbanı olub,
Bosniya və Hersoqovinada,
Ruanda və Kambocada soyqırımlar olub. Bu hadisələr
o vaxtadək diskriminasiya,
yadlaşma və dözümsüzlük
təbliğatının sistematik olaraq
yayılması nəticəsində baş
verib.
Türkiyə Prezidenti əmin
olduğunu bildirib ki, bu

soyqırımı hallarının hər
biri beynəlxalq ictimaiyyəti
məsuliyyətli olmağa çağırır.
Düşmənçilik və nifrət halları
ilə mübarizə təkcə təzyiqə
məruz qalmış insanların
deyil, bütün bəşəriyyətin
vəzifəsi olmalıdır.
Ərdoğan qeyd edib ki, bu,
həm də 1948-ci ilin dekabrında soyqırımı cinayəti və
buna görə cəza ilə bağlı BMT
Baş Assambleyası tərəfindən
qəbul edilmiş konvensiyanın
tələbidir: “Soyqırımı qurbanlarının xatirəsini hörmətlə
anıram. Ksenofobiya və
insanlıq əleyhinə cinayətlərin
olmayacağı bir gələcəyə
ümid edirəm”.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

 ABŞ Prezidenti
Cozef Bayden NATOnun baş katibi Yens
Stoltenberqlə telefon
danışığı aparıb. Bu
barədə “Amerikanın
səsi” Ağ ev rəsmisinə
istinadən məlumat
yayıb.
Xəbərdə qeyd edilir ki,
ABŞ Prezidenti NATO rəhbəri
ilə Rusiya, İraq və Əfqanıstan
məsələlərini müzakirə edib.

C.Bayden NATO rəhbəri
ilə müzakirələr aparıb
Prezident Baş katibə alyansa
uğurlu rəhbərliyi üçün
təşəkkür edib və Əfqanıstan,
İraq və Rusiya da daxil
olmaqla, ümumi təhlükəsizlik
problemlərinin bütün
spektri üzrə müttəfiqlərlə
məsləhətləşmək, işləmək
niyyətində olduğunu bildirib.
C.Bayden ABŞ-ın Şimali
Atlantika Müqaviləsinin
5-ci maddəsinə əsasən,
kollektiv müdafiəyə sadiq
qaldığını təsdiqləyib və
transatlantik təhlükəsizliyin
gücləndirilməsinin vacib
olduğunu vurğulayıb.

Entoni Blinken ABŞ dövlət katibi təyin edilib
 “The Washington Post” nəşri yazıb
ki, ABŞ Senatı Entoni Blinkenin namizədliyini
ölkənin dövlət katibi vəzifəsinə təsdiq edilib.
Mənbə qeyd edir ki, Blinkenin namizədliyinin
lehinə 78, əleyhinə 22 senator səs verib.
Bildirilir ki, o, siyasətdə
öz karyerasına ABŞ Prezidenti Bill Klintonun spiçrayteri (çıxışların mətnini
hazırlayan şəxs) kimi
başlayıb, ABŞ Senatının
beynəlxalq münasibətlər
üzrə komitəsinin demokratlar
fraksiyası aparatına rəhbərlik
edib, 2013–2015-ci illərdə
Prezident Barak Obamanın
milli təhlükəsizlik üzrə müşavirinin müavini olub.

Qeyd edilir ki, E.Blinken
dövlət departamentinin
rəhbəri vəzifəsinə aparıcı
namizədlərdən biri hesab
edilirdi və Prezident Obama
administrasiyasında milli
təhlükəsizlik üzrə müşavirin müavini kimi işlədikdən
sonra dövlət katibinin müavini
vəzifəsinədək yüksəlib:
2015–2017-ci illərdə bu
vəzifəni icra edib.

O, çoxtərəfli əməkdaşlığın
tərəfdarıdır və ABŞ-ın
müttəfiqlərlə münasibətlərini
möhkəmlətmək məqsədilə
beynəlxalq danışıqlar ma-

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

“Gartner” analitik şirkətinin ekspertləri
koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 
2020-ci ildə qlobal informasiya texnologiyaları
(İT) bazarındakı azalmadan sonra cari ildə bu
sahədə yenidən artım gözləyirlər.

sasına qayıtmaq niyyətində
olan Baydeni dəstəkləyir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

 Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti
əməkdaşlarının Kaluqa vilayətində apardıqları
əməliyyat nəticəsində ölkədə qadağan edilmiş
“Hizb üt-Tahrir əl-İslami “ terror təşkilatının
üzvləri saxlanılıb.

İspaniyada
ardıcıl zəlzələlər
 İspaniyada ardıcıl zəlzələlər olub.
Avropa–Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin
məlumatına görə, yeraltı təkanlar bir neçə dəfə
Qranada şəhərindən 11 kilometr aralıda (4,2 bal)
və Santa Fe şəhərində (4,3 bal) qeydə alınıb.
Saxlanılan terror təşkilatının üzvləri bildiriblər ki, onlar
yerli müsəlmanlar arasında təbliğat və təşviqat işləri aparırlarmış.
Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Təşkilatın digər üzvləri
də axtarılır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Yanvarın 28-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.
Gecə 4-6, gündüz 7-9, Bakıda gecə 4-6 ,
gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 761 mm civə sütunundan 755 mm
civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə
75-85 , gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, arabir qar
yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 8-13° şaxta, gündüz 3°
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Analitiklər qeyd edirlər ki, koronavirusun yayılması
informasiya texnologiyaları üçün xərclərin artmasında
katalizator rolunu oynayacaq, çünki pandemiya səbəbindən
insanlar evdən işləməyə və oxumağa məcbur olublar ki, bu
da müvafiq alətlərə, həmçinin “bulud” xidmətlərinə tələbatı
artırıb. Bu barədə “dailycomm.ru” saytı məlumat yayıb.
Mütəxəssislərin proqnozuna əsasən, 2021-ci ilin
nəticəsinə görə, qlobal miqyasda İT xərcləri əvvəlki illə
müqayisədə 6,2 faiz artaraq 3,92 trilyon dollara yaxınlaşacaq. 2022-ci ildə isə İT sahəsində 4,6 faizlik artım (4,1
trilyon dollaradək) gözlənilir.
Qeyd olunur ki, pandemiya nəticəsində ən çox zərər
dəymiş qurğuların satış həcmi 8 faiz artaraq 705,4 milyard dollar təşkil edəcək. 2021-ci ildə korporativ proqram
təminatının satış həcmi 8,8 faizlik artım nümayiş etdirəcək.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

İspaniyanın  Baş naziri Pedro Sançes bildirib ki, seriyalı
zəlzələlər gecə vaxtı Qranadanı bir neçə dəfə  silkələyib.
Lakin hələlik  dağıntı və tələfat haqqında məlumat daxil
olmayıb.

La Liqada yeni rekord
İspaniyanın
“Atletik”  futbol klubunun
yarımmüdafiəçisi
Raul Qarsiya
La Liqada yeni
rekorda imza
atıb. Belə ki, 35
yaşlı futbolçu XXI
əsrdə La Liqada
100 qol vuran
ilk yarımmüdafiəçi olub. Qeyd edilir ki, Qarsiya XX turda
“Ateltiko” klubunun “Xetafe”ni 5:1 hesabı ilə məğlub etdiyi
matçda fərqlənib.
Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

İnformasiya
texnologiyaları bazarı
yenidən canlanacaq

Yeni elektromobil hazırlanıb

İspaniya

ikitərəfli münasibətləri,
beynəlxalq gündəmlə bağlı
bir sıra aktual problemləri,
o cümlədən ABŞ-ın Açıq
Səma Sazişindən birtərəfli
şəkildə çıxması, İranın nüvə
proqramı, Ukrayna böhranının nizama salınması,
Rusiyanın təşəbbüsü ilə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının sammitinin çağırılması
məsələlərini müzakirə edib,
koronavirus pandemiyası,
iqtisadi-ticari sahədə əlaqələri
nəzərdən keçiriblər.

Kaluqada
terrorçular saxlanılıb

Almaniya
Almaniyanın
“Mercedes-Benz”
şirkəti yeni elektrik
mühərrikli avtomobilini
ictimaiyyətə təqdim
edib. Bildirilir ki,
elektromobilin
mühərriki 268 at
gücündə olacaq.
Yeni eketromobilin
batareyaları enerji ilə tam doldurulduqdan sonra avtomobil
486 kilometr məsafə qət edə biləcək. Yeni model 66,5
kv/saat enerji tutumuna malik batareya ilə təchiz edilib.
Avtomobil 8,9 saniyəyə 100 kilometr saat sürət yığır.
Xəbəri “Autonews” verib.

Bu arada ABŞ və Rusiya
prezidentləri arasında da telefon danışığı olub. Məlumata
görə, Rusiya dövlətinin başçısı V.Putin amerikalı həmkarını
prezident vəzifəsinə seçilməsi
münasibətilə təbrik edib. Bildirib ki, Rusiya ilə ABŞ arasında əlaqələrin normallaşması
hər iki ölkənin və beynəlxalq
birliyin maraqlarına cavab
verər. Prezidentlər, həmçinin
Strateji Hücum Silahları haqqında Sazişlə əlaqədar əldə
olunmuş razılıqdan məmnun
olduqlarını ifadə ediblər.
Bundan əlavə, tərəflər

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

şaxtadan 2°-dək isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi
yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
0-5° şaxta, gündüz 0-5° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 8-13° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında əsasən yağmur-

suz keçəcək. Lakin gecə yüksək dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.Ayrıayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 6-11° isti, dağlarda
gecə 2-7° şaxta, gündüz 3-6° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq Qərb küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°dək isti, gündüz 7-11° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək. Gecə 3° şaxtadan
2°-dək isti, gündüz 7-9° isti, dağlarda gecə
2-4, gündüz 5-8° isti olacaq.

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

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

99 1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti tərəfindən
Əliyev Əli Mahal oğlunun adına verilmiş tibbi vəsiqə itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
99 “AVİSENNA-M” şəxsi firması ləğv olunduğunu bildirir.
Kreditorlar iddiaları ilə 2 ay müddətində firmaya müraciət edə bilərlər.
VÖEN-1300554751. Telefon-(012) 555-60-46.
99 “Kral HR” MMC ləğv olunduğunu bildirir. Kreditorlar iddiaları
ilə 2 ay müddətində MMC-yə müraciət edə bilərlər. VÖEN-2900705961.
Telefon-(012) 555-60-46.
99 “R.D. Trest” kiçik müəssisəsi ləğv olunduğunu bildirir.
Kreditorlar iddiaları ilə 2 ay müddətində kiçik müəssisəyə müraciət edə
bilərlər. VÖEN-6300018921. Telefon-(012) 555-60-46.
99 “İntellekt-S” MMC ləğv olunduğunu bildirir. Kreditorlar iddiaları
ilə 2 ay müddətində MMC-yə müraciət edə bilərlər.
VÖEN-2600005061. Telefon-(012) 555-60-46.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov SOCAR-ın Sosial
məsələlər üzrə vitse-prezidenti Bədəl Bədəlova qardaşı
ÜMİDVAR BƏDƏLOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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