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Azərbaycan Avrasiya məkanında nəqliyyatlogistika sahəsinə böyük töhfələr verir
İndi bizə lazım olan bütün gəmilər
Azərbaycanda istehsal edilə bilər. Tarixdə
ilk dəfə həm tanker, həm də ki, gəmi-bərə
tikilib.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Azərbaycanda son 17 il ərzində inkişaf edən
infrastruktur sahələrindən biri kimi nəqliyyat sektoruna irihəcmli investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində
hava limanları, körpülər, tunellər və yol qovşaqlarının
tikilməsi, yeni avtomobil və dəmir yollarının çəkilməsi,
yenidən qurulması ilə bağlı mühüm işlər görülüb.
Tranzit potensialının reallaşdırılması istiqamətində də irimiqyaslı layihələr
həyata keçirilib, o cümlədən, AvropaQafqaz-Asiya (TRASECA) nəqliyyat
dəhlizinin fəaliyyəti güclənib, BakıTbilisi-Qars dəmir yolu istismara
verilib, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı kompleksində Ro-Ro terminalının açılışı olub, Şimal-Cənub,
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri üzrə
magistral yolların tikintisi layihələri
uğurla davam etdirilib.
Tarixi İpək yolu üzərində geniş
iqtisadi zolağın yaradılmasının fəal
dəstəkçisi olan Azərbaycan, həm
də ötən dövrdə digər dəhlizlərlə
müqayisədə yüklərin ölkəmizin
ərazisindən keçməklə müxtəlif
istiqamətlərə tranzit daşımalarının
səmərəli təşkilinə etibarlı şərait
yaradıb, daha əlverişli şərtlərlə qısa
müddətdə, təhlükəsiz və vaxtında
çatdırılmasına, tranzit daşımaların
həcminin dəfələrlə artmasına nail
olub.
Hazırda dünyanın bir sıra ölkələri
tərəfindən Azərbaycanın tranzit
imkanları yüksək qiymətləndirilir.
Məsələn, Çin və Avropa arasında
yükdaşımalarda Şərq-Qərb marşrutundan və onun tərkib hissəsi
kimi Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit
potensialından istifadə edilməsinin
vaxt və maliyyə baxımından daha
sərfəli olduğu bildirilir. Ona görə də
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat
Marşrutunun yaradılması ölkəmizin
mühüm tranzit uğurlarından sayılır.
Bu marşrut 2014-cü ilin fevral ayında
Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın yükdaşımalarda iştirak edən
müvafiq qurumlarının birgə təşəbbüsü
ilə yaradılıb. Daha sonra Ukrayna,
Rumıniya və Polşanın da aidiyyəti
qurumları Transxəzər Beynəlxalq
Nəqliyyat Marşrutuna qoşulub.
Hazırda bu marşrut Çin-Qazaxıstan
sərhədindən başlayaraq Qazaxıstan,
Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə Avropa ölkələrinə
qədər uzanır.
Respublikamızın Avrasiyanın əhəmiyyətli nəqliyyat-logistika
mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə
yönələn irimiqyaslı infrastruktur
layihələri, o cümlədən, Xəzərdə ən
böyük Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının istifadəyə verilməsi son
illər Azərbaycanda məqsədyönlü strateji planın uğurla reallaşdırılmasının

bariz ifadəsidir.
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” bu gün beynəlxalq
tələblərə uyğun dəniz nəqliyyatı
xidmətləri gerçəkləşdirməklə iqtisadiyyatımızın inkişafına dəyərli töhfələr
verir.
Azərbaycanda iqtisadi islahatların
sürətlə həyata keçirilməsi nəticəsində
qeyri-neft sektoru hazırda inkişafının yeni mərhələsinə daxil olub
və bu, “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi”ndə də aydın nəzərə çarpır.
Son illərdə ən yeni texnoloji standartlara uyğun inşa edilən gəmiqayırma

zavodunun işə salınması, Gəmiçiliyin
donanmasında gəmilərin sayının
getdikcə artması bunun parlaq
ifadəsidir.
Xatırladaq ki, Gəmiçiliyin əsası
1858-ci ildə “Qafqaz və Merkuri”
Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması
ilə qoyulub. 2013-cü ildə isə respublikada mövcud olan iki böyük donanma – Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
və Dövlət Neft Şirkətinin Xəzər Dəniz
Neft Donanması birləşdirilərək
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC yaradılıb. Hazırda Xəzər
hövzəsində ən böyük mülki donanmaya malik qurum olan “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin tərkibinə
nəqliyyat donanması ilə yanaşı,
ixtisaslaşdırılmış donanma və gəmi
təmiri zavodları da daxildir.
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC gəmilərin inşasında yerli gəmiqayırma sənayesinin
dəstəklənməsi məqsədilə regionda ən
müasir və unikal gəmi tikintisi potensialına malik Bakı gəmiqayırma zavodunun imkanlarından geniş istifadə
edir. Hazırda “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Xəzər dənizində
yeganə bərə operatorudur. Quru-

mun bərələri Transxəzər Beynəlxalq
Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşıma
zəncirinin mühüm həlqəsi olmaqla,
Xəzərin Şərq və Qərb sahillərindəki
dəmir yollarını dəniz üzərində
birləşdirir, Azərbaycan ərazisindən
tranzit yüklərin daşınmasına, ölkənin
əlverişli coğrafi mövqeyi və tranzit potensialının reallaşdırılmasına xidmət
edir.
Martın 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın Bakı
gəmiqayırma zavodunda “Ro-Pax”
tipli “Akademik Zərifə Əliyeva” gəmibərəsinin suya salınması və eyni
təyinatlı “Azərbaycan” gəmi-bərəsinin
istismara verilməsi mərasimlərində iştirakı da respublikamızda bu sahənin
inkişafının diqqət mərkəzində saxlanılmasından xəbər verir.
Mərasimlərdə məlumat verildi
ki, “Ro-Pax” tipli “Akademik Zərifə
Əliyeva” gəmi-bərəsi “Azərbaycan

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin
sifarişi ilə Bakı gəmiqayırma zavodunda inşa olunub. Qeyd edək ki,
yeni gəmilərin tikintisi və donanmaların yenilənməsi dövlətimizin
başçısının xüsusi nəzarətindədir
və bu istiqamətdə atılan addımlar
Gəmiçiliyin Strateji İnkişaf Planına
uyğun həyata keçirilir.
QSC yaradılan vaxtdan keçən 7 il
ərzində 18 yeni gəmi istismara verilib.
Son bir ilin pandemiya şəraitində keçdiyini nəzərə alsaq, Azərbaycan Prezidentinin davamlı inkişafa yönələn
iqtisadi strategiyasının miqyasının
daha aydın nəzərə çarpdığını görə
bilərik.
İlk dəfə Xəzərdə yeni istismara verilən “Ro-Pax” tipli gəmi-bərə
sərnişin, avtomobil və dəmir yolu
vaqonları daşıyacaq. Xatırladaq
ki, 2013-cü ildən bəri donanmanın
yenilənməsi istiqamətində aparılan
işlər nəticəsində 18 yeni gəmi alınaraq istismara verilib. Bu gəmilərin
hazırlanması əsasən “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin
fəaliyyətindən əldə edilən mənfəət
hesabına maliyyələşir. Bununla da
yerli bazara sərmayə yatırılmaqla,

səhmdarı dövlət olan müəssisə kimi
Azərbaycanda yerli gəmi tikintisi
sənayesinin inkişafına və yeni iş
yerlərinin yaranmasına töhfə verilir.
“Ro-Pax” tipli gəmilərin uzunluğu təxminən 155 metr, eni 18 metr,
bortunun hündürlüyü isə 7,5 metrdir. Yükgötürmə qabiliyyətinə görə,
Xəzərdə hazırda mövcud bərələrdən
böyükdür və 100 nəfər sərnişin,
56 sistern tipli vaqon və ya 50 yük
avtomobili/TIR daşımaq imkanına
malikdir.
Hazırda Azərbaycan ərazisindən
tranzit keçən avtotexnika və vaqonların Xəzər dənizində daşınmasını
ümumilikdə 13 bərə və 6 Ro-Ro tipli
gəmilər reallaşdırır. Onların hamısı
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC-nin donanmasına məxsusdur və
QSC bu gün Xəzərdə yeganə bərə
operatorudur.
Beləliklə, “Ro-Pax” tipli gəmibərələrin Transxəzər Beynəlxalq
Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşıma
zəncirinin mühüm həlqəsi olmaqla,
Xəzərin şərq və qərb sahillərindəki
dəmir yollarını dəniz üzərində
birləşdirəcəyi, Azərbaycanın coğrafi
mövqeyindən və tranzit potensialından daha səmərəli istifadəyə xidmət
edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev martın 1-də “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün inşa
olunan yeni inzibati binanın açılışı
mərasimində də iştirak edib. Yeni
inzibati bina ilə tanış olan dövlətimizin
başçısına məlumat verilib ki, müasir
texnoloji sistemlərlə təchiz olunan
binada beynəlxalq tələblərə cavab
verən lokal informasiya texnologiyaları infrastrukturu, videokonfrans və
rabitə sistemləri yaradılıb.
Burada ölkəmizdə dənizçilik
peşəsinin qədimliyini əyani vasitələr,
interaktiv təqdimatlarla ziyarətçilərə
çatdıran “Üç əsrin şahidi” adlı muzey
də yerləşir. Bu muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyinin üç əsrə şahidlik
edən şanlı tarixini bir araya gətirərək
nümayiş etdirmək, tarixi eksponat və
sənədlərin konservasiyasını reallaşdırmaq və rəqəmsal formata çevirərək
gələcək nəsillərə ötürülməsini
gerçəkləşdirməkdən ibarətdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın açılışında iştirak etdiyi “Suraxanı” tanker-muzey isə
gələcəkdə ölkəmizdə gəmiçiliyin
inkişafı ilə yanaşı, dənizçilik
ənənələrinin qorunması, tarixinin
araşdırılıb öyrənilməsi və yaşadılması
baxımından münüm önəm daşıyır.
Azərbaycanda qədim tarixə malik
dənizçiliyin keçmişini, bu gününü və
gələcəyini özündə birləşdirən “Suraxanı” tanker-muzeyinin yaradılması
dövlətimizin başçısının dəstəyi ilə
bu sahədə atılan növbəti mühüm
addımdır.
Muzey qismində “Suraxanı”
tankerinin seçilməsi də təsadüfi deyil.
Bu gəmi öz dövrü üçün ən iri və
müasir tankerlərdən biri olub. Onun
muzeyə çevrilməsi üçün Böyük Britaniya, Niderland, Türkiyə kimi qədim
gəmiçilik ənənələri olan ölkələrin
təcrübəsindən istifadə olunub.
Beləliklə, 2000-dən artıq yerli gəmi
təmirçisinin əməyi nəticəsində nadir
layihə ərsəyə gəlib.
Şübhəsiz ki, maraqlı eksponatlarla zəngin tanker-muzey postpandemiya dövründə turistlərin ən çox üz
tutacağı məkanlardan olacaq.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci il
aprelin 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə
çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 26-cı bəndini rəhbər
tutaraq, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddələrinə əsasən
və Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrini şəxsi heyətlə komplektləşdirmək
məqsədilə qərara alıram:
1. 2003-cü ildə doğulmuş və çağırış gününədək (həmin gün də daxil olmaqla) 18 yaşı tamam olmuş, habelə
1986–2002-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-dək
olan, Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət
keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə
çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan

azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası
vətəndaşları 2021-ci il aprelin 1-dən 30-dək
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılsınlar.
2. 2020-ci il oktyabrın 30-dək “Hərbi
vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 38.1.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət
müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi
xidmət hərbi qulluqçuları 2021-ci il aprelin
1-dən 30-dək ehtiyata buraxılsınlar.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamın icrası üçün
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri
görsün.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 mart 2021-ci il

 Yəqin ki, hamının yadındadır. Orta məktəblərin tarix
dərsliklərində “ədalətli müharibə” və “ədalətsiz müharibə”
ifadələri var idi. İzah edilirdi ki, işğalşı və qarətçilərə qarşı aparılan
müharibələr ədalətli, işğal və qarət üçün aparılan müharibələr
isə ədalətsiz adlandırılır. O da yadımdadır ki, orta məktəb
yoldaşlarımızdan biri bu adlarla razılaşmır və öz arqumentini belə
əsaslandırırdı: “Müharibə çoxsaylı insan ölümü, qan, qırğın, şəhər
və kəndlərin yandırılması, çoxsaylı bina və texnikanın sıradan
çıxarılmasıdır. Bu faciələr necə ədalətli ola bilər?”

Biz 44 gündə tarix dərsliklərinə
düşəcək ədalətli müharibə
nümunəsi ortaya qoyduq

Azərbaycanın 2020-ci ilin payızında
haqlı olaraq apardığı 44 günlük savaşın –
torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad
edilməsinə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpasına xidmət edən müharibənin nə
dərəcədə ədalətli olduğunu görəndən sonra
həmin yaşıdıma zəng etdim. Cavabı konkret oldu: “Ermənilərə qarşı tək biz yox, kim
müharibə aparıbsa və ya aparacaqsa, həmin
müharibələrin hamısı tam ədalətlidir. Çünki
mən işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
törədilmiş vəhşilikləri, Xocalıda törədilmiş
soyqırımını, Azərbaycanın rəhbər vəzifəli
adamlarının olduğu helikopterin vurulduğunu,
Gəncənin raket atəşinə tutulduğunu gördüm. Həmin aktlara qarşı atılan ən amansız
addımlar belə ədalətlidir, obyektivdir və
zəruridir”.
Azərbaycan Redpublikasının Prezidenti, Siahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin fevralın 26-da
yerli və xarici jurnalistlər üçün təşkil edilən
mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlərin
olkəmiz, xalqımız və dövlətimiz üçün olan
tarixi əhəmiyyətlərindən biri də 44 günlük
müharibənin tam ədalətli olduğunu sübut
edən çoxsaylı fakt və arqumentlərin dilə
gətirilməsi idi. Dövlət başçımız növbəti dəfə
bəyan etdi ki, müharibə bizə lazım deyildi.
Bu, məcburi tədbir idi. Bu tədbir bütün otuz
illik səmərəsiz danışıqlardan daha effektli
oldu. Bundan sonra isə hər şey Ermənistan
rəhbərliyinin müasir reallıqlara düzgün qiymət
verməsindən, düzgün nəticə çıxarmasından
və revanşist cəhdlərin istisna edilməsindən
asılı olacaq. Biz bütün olanları izləyirik, daha
da diqqətlə izləyəcəyik: “Biz təkcə işğal
edilmiş ərazilərdə deyil, həm də Ermənistan
ərazilərində vəziyyəti izləyirdik. Biz bütün
yerdəyişdirmələri, o cümlədən, uzaqmənzilli

raketlərin də irəli çıxarılmasını görürdük, bu
gün isə daha artıq dərəcədə görürük. Buna
görə də mən erməni rəhbərliyinin hiyləgərlik
etməsini, bizi aldatmağa çalışmasını
məsləhət görmürəm”.
Dövlət başçımızın qənaəti belədir ki,
Ermənistan rəhbərliyinin yeni təxribatları,
terrorları, işğalçılıq məqsədi ilə atılan addımları davam edərsə, Azərbaycan öz ədalətli
mövqeyində daha möhkəm dayanacaq və
onlar daha ağır zərbə alacaqlar: “Əgər hər
şey məhz bu cür, bizim fikirləşdiyimiz kimi
gedərsə, hansısa mərhələdə sülh sazişinin
də imzalanmasını istisna etmirik. Çünki 10
noyabr tarixli bəyanat mahiyyətcə elə defakto sülh sazişidir. Tərəflərdən biri digərinə
qalib gəlirsə, tərəflərdən biri kapitulyasiya
haqqında akt imzalayırsa, sülh sazişlərində
daha nə lazımdır? Lakin 10 noyabrda imzalanan sənəd de-fakto elə Ermənistanın tam
kapitulyasiyası barədə aktdır. Buna görə də,
əlbəttə, biz bu yolla getməyə hazırıq”.
Türkiyənin Qlobal Jurnalistlər Şurasının rəhbərinin sualındakı müharibə başa
çatıb. Amma beynəlxalq ictimaiyyətdə belə
bir qənaət var – Dağlıq Qarabağın statusu
tam olaraq müəyyənləşmədən bu müharibə
heç vaxt bitməz. Sizə görə bu müharibə,
həqiqətən, yekunlaşıbmı, başa çatıbmı?
Bundan sonra iki ölkə, iki xalq sülh şəraitində
qonşuluq münasibətləri ilə həyatlarına davam edəcəklərmi? – sualını cavablandıran
dövlət başçımız təkrarən xatırlatdı ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi başa çatıb. Azərbaycan
bu münaqişənin bir tərəfi idi. Biz bu fikri
açıq-aydın ifadə edirik ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi artıq həll olunub. Azərbaycan
bunu həll edib.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Biz 44 gündə tarix dərsliklərinə düşəcək
ədalətli müharibə nümunəsi ortaya qoyduq
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Xatırladıldı ki, otuz il davam edən
danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Minsk
qrupunun fəaliyyətinin nəticəsi sıfıra
bərabər oldu. Son iki il ərzində Minsk
qrupunun həmsədrləri özləri də bilmirdilər
ki, nə işlə məşğul olsunlar. Çünki
Ermənistanın baş nazirinin yersiz və çox
təhlükəli bəyanatları onların fəaliyyətini
də faktiki olaraq iflic, mənasız etmişdi.
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpasına nail olmaqla yanaşı,
həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinin yerinə yetirilməməsinə,
eləcə də ATƏT-in Minsk qrupunun
fəaliyyətinin iflic edildiyinə görə öz haqq
səsini qaldırdı. Çünki biz münaqişənin
hərb yolu ilə deyil, danışıqlar masasında
həllini istəyir və buna çalışırdıq. Ancaq
dövlətimizin bu cəhdlərinə baxmayaraq,
Ermənistanın baş naziri çıxıb dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Bu iddiadan, daha doğrusu, siyasi yekəxanalıqdan
sonra hansı danışıqlardan söhbət gedə
bilərdi?
Bu, əslində, Minsk qrupunun
həmsədrlərini də çox çətin vəziyyətə
saldı. Çünki onlar da buna hər hansı bir
reaksiya verməli idilər. Faktiki olaraq, son
iki il ərzində danışıqlar aparılmırdı. Bütün bu faktlar isə bir daha sübut etdi ki,
Azərbaycan dövləti 44 gündə tam ədalətli
müharibə aparıb və nəticə göz qabağındadır. Yəni, Azərbaycan bu məsələni
təkbaşına və obyektivcəsinə həll etdi.
Dövlət başçımızın da dediyi kimi, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi həll olundu: “Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat bunu
təsdiqləyir”.
Uzun illər, hətta əsrlər boyu
ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə edən
beynəlxaq qüvvələrin və bəzi dövlətlərin
Dağlıq Qarabağın statusu barədə ortaya
atdığı təxribatçı fikirlərə gəldikdə isə onlar
unutmasınlar ki, Azərbaycan Prezidenti
həmin statusun ünvanını göstərib. Yəni
status-kvo da, Dağlıq Qarabağın statusu da artıq bir neçə aydır ki, “gorbagor”
olub. Ona görə də, dövlət başçımızın
fikrincə, Ermənistan və erməni xalqı üçün
bu məsələ nə qədər az dilə gətirilərsə, o
qədər də yaxşı olar. Çünki Ermənistana
və erməni xalqına yanlış vədlər verənlər
var. Ermənistanın bu ağır məğlubiyyətinin
əsas səbəblərindən biri də məhz o

Mən sülh barədə çox danışmışam və dediklərimi bu gün bir daha
təkrar etmək istəyirəm. Müharibənin ilk günündən mən deyirdim
ki, işğal edilmiş bütün ərazilərdən çıxmaq müddətini bizə təqdim
edəcəkləri anda biz dayanmağa hazırıq. Əgər erməni tərəfi mənim
sözlərimə qulaq assaydı, o halda onların məğlubiyyəti bu dərəcədə
alçaldıcı və ağrılı olmazdı, bu qədər tələfat da olmazdı.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
vədlər idi. Həmin vədləri verən bəzi xarici
ölkələrin siyasətçiləri də erməni xalqının
bu rəzil duruma salınmasında öz rolunu
oynadılar.
Prezident İlham Əliyev mətbuat
konfransında bu fikirləri səsləndirərkən
təkcə jurnalistə cavab vermirdi. O, həm
də Ermənistan rəhbərliyinə və İrəvana
himayədarlıq etmək istəyənlərə başa
salırdı ki, status məsələsi, ümumiyyətlə,
gündəlikdən çıxmalıdır. Çünki Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır. Prezident məsələni bir az da
konkretləşdirərək dedi ki, biz bu gün,
ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ifadəsini
də işlətməməliyik: “Qarabağ aranlı-dağlı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onun
bir hissəsində erməni xalqı yaşayır. Biz
buna etiraz etmirik. Baxmayaraq ki,
erməni əhalisi ora XIX əsrin əvvəllərində
köçürülmüşdür. Biz etiraz etmirik. Bizim
başqa yerlərimizdə də erməni əhalisi yaşayır və heç bir problem yaşanmır. Ona
görə statusla bağlı hesab edirəm ki, əgər
kimsə bu gün bu məsələni qaldırırsa,
sülhə yox, qarşıdurmaya daha çox xidmət
göstərir”.
Xüsusilə vurğulanmalı məqamlardan
biri də odur ki. Azərbaycan təkcə 44
günlük müharibə dövründə deyil,
ümumiyyətlə, həmişə, bütün məsələlərdə
ədalətli mövqe tutub. Bu isə Heydər
Əliyev xarici siyasətinin mühüm tərkib
həhətlərindən biridir. Ulu öndər kimi,
Prezident İlham Əliyev də xatırladır ki,
Azərbaycan və erməni xalqlarının birgə
yaşaması ilə bağlı bizdə aydın təsəvvür
və çoxsaylı nümunələr var. Dövlət başçımız bunu müharibə dövründə də dəfələrlə
demişdir.
Ancaq təəssüf ki, müharibə

dövründə Ermənistan rəhbərliyindən
buna oxşar bəyanatlar verilmədi.
Əksinə, ədavətlə, nifrətlə dolu açıqlamalar gəlirdi. Çünki haqsızdırlar,
ədalətsizdirlər, işğalçı və terrorçudurlar. İlham Əliyev isə dəfələrlə deyirdi
ki, bizim erməni xalqı ilə işimiz yoxdur.
Ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır.
Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır:
“Biz bu gün də bəyan edirik və mən Prezident kimi bunu deyirəm, bizim erməni
xalqı ilə birgə yaşamağımızın böyük
tarixi vardır. Həm Ermənistanda, həm
Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə.
Misal üçün Gürcüstanda elə kəndlər var
ki, orada azərbaycanlılar və ermənilər bir
kənddə yaşayırlar. Onların arasında heç
bir ixtilaf yoxdur. Rusiyada, Ukraynada,
Avropada. Bizim mövqeyimiz bundan
ibarətdir. Amma, bu, birtərəfli məsələ
deyil. Erməni xalqı da buna hazır olmalıdır… Əfsuslar olsun ki, erməni xalqının
beynini o qədər zəhərləyiblər ki, onların
bu xəstəlikdən xilas olmaları üçün gərək
daha böyük səylər göstərilsin”.
Bu məqamda çoxdan oxuduğum bir
erməni məsəli yadıma düşür: “Öz yolu
ilə deyil, başqasının göstərdiyi yolla
gedənlər qara günlə üzləşərlər”.
Amma bu gün iş elə gətirib ki,
ermənilərin öz yolları da onları qara günə
doğru aparır, havadarlarının göstərdiyi
yollar da. Onların özləri də Qafqazda
sülhə maneədirlər, havadarlarının ssenari
və layihələri də.
Doğru yolda isə həmişə xeyir şərə
qalib gəlib.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
çərçivəsində Beynəlxalq Qoşulmama Hərəkatı
Modeli Simulyasiya Məşğələsi keçirilir
 Azərbaycan
Respublikasının Qoşulmama
Hərəkatına (QH) sədrliyi
çərçivəsində marın 2-5-də
virtual formatda Beynəlxalq
Qoşulmama Hərəkatı Modeli
Simulyasiya Məşğələsi keçirilir.
Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici
İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən məlumat verilib.
QH tarixində ilk dəfə baş tutacaq bu tədbirdə iştirak üçün QH üzv
dövlətlərindən yüzlərlə gənc müraciət
edib və rəqabətli seçim prosesi
nəticəsində 39 QH üzv dövlətini təmsil
edən 60 gənc məşğələdə iştirak hüququ
qazanıb.
İştirakçılar QH üzv dövlətlərinin
yüksək vəzifəli rəsmilərinin rollarını
canlandırmaqla COVID-19 pandemiyasından sonrakı dövr üçün Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlərin tövsiyələrini
hazırlayacaqlar.
Tədbirin açılış mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov və BMT Baş
katibinin gənclər üzrə xüsusi elçisi Cayatma Vikramanayake çıxış ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi adından
çıxış edən Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramov iştirakçılara COVID-19-a
qarşı mübarizədə Azərbaycan Respublikasının ölkə başçısı adından QH sədri
qismində irəli sürülmüş təşəbbüslər
barədə məlumat verib. Nazir, eyni za-

manda, COVID-19-da qarşı vaksinlərin
pandemiyanın sona çatması ilə bağlı
müəyyən ümidlər yaratdığını, lakin
vaksinlərin qlobal miqyasda qeyribərabər və ədalətsiz bölgüsünün bu
istiqamətdə əsas əngəllərdən biri olduğunu vurğulayıb. Gənclərin postpandemiya bərpa dövrü ilə bağlı öz yanaşmalarını sərgiləmələrinin əhəmiyyətindən
bəhs edən nazir hazırkı tədbirin bu
istiqamətdə olduqca faydalı olacağını
bildirib.
BMT Baş katibinin elçisi isə öz çıxışında Qoşulmama Hərəkatının COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə
oynadığı rola xüsusi diqqət çəkərək,
pandemiyanın BMT-nin 2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyinin icrasına ciddi
əngəllər törətdiyini və gənclərin pandemiyadan sonrakı reabilitasiya dövründə

oynayacağı rolun əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu xüsusda, BMT nümayəndəsi
BMT Baş katibinin təşəbbüsü ilə irəli
sürülmüş BMT-nin Gənclər siyasəti
üzrə 2030-cu il Strategiyasından bəhs
edib. Sonda BMT elçisi simulyasiya
məşğələsinin iştirakçılarına uğurlar
arzu edərək simulyasiyada iştirak edən
gənclərlə tədbirdən sonra da işləməyə
hazır olduğunu bildirib.
Məşğələnin 5 marta qədər davam
edəcək növbəti hissələrində iştirakçıların regional bölgü (Latın Amerikası,
Asiya və Afrika/Avropa) əsasında qrup
müzakirələrinin və bütün iştirakçıların
iştirakı ilə keçiriləcək plenar iclaslarının
baş tutması və sonda Simulyasiyanın
yekun sənədinin razılaşdırılıb qəbul
edilməsi gözlənilir.

Yaponiyanın JIJI PRESS agentliyi Azərbaycanın işğaldan
azad edilmiş ərazilərində başlamış quruculuq işlərindən yazıb
 Yaponiyanın nüfuzlu JIJI PRESS agentliyi Azərbaycanın
Ermənistan ordusunun işğalından azad edilmiş ərazilərində aparılan
böyük quruculuq işləri barədə məqalə yayıb.
“Böyük aeroportun inşası
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionuna
nəzarətini daha da gücləndirəcək” adlı
məqalədə ötən ilin payızında baş vermiş
Vətən müharibəsi barədə məlumat öz
əksini tapıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın
qələbəsi və 30 ilə yaxın bir dövrdə
Ermənistan ordusunun işğalı altında olan
torpaqların azad edilməsi regionda böyük
quruculuq işlərinə şərait yaradıb. Belə
obyektlərdən biri kimi Füzuli aeroportunun
xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb.
Azərbaycanın möhkəm etnik əlaqələrə
malik olduğu Türkiyənin dəstəyi ilə inşa
edilən yeni aeroportun strateji əhəmiyyət
daşıdığı, Ermənistanın işğalçı siyasətinə
qarşı yönəldiyi də yazıda qeyd edilir.

Bildirilir ki, tikinti işləri ötən ilin sentyabr-noyabr aylarında baş tutmuş
müharibə nəticəsində azad edilən Füzuli
rayonu ərazisində aparılır. Agentliyin müxbirinin həmin əraziyə fevralın 27-də səfəri
zamanı burada ağır texnikanın işləməsinin
şahidi olduğu qeyd edilir.
Bu ərazidə Azərbaycan hökumətinin
qərarı ilə inşa edilən uçuş-enmə zolağının 3 min metr uzunluğunda olacağı,
beynəlxalq status daşıyacağı qeyd
edilir. Məqalədə Füzuli rayonunun coğrafi
mövqeyinə də xüsusi diqqət yetirilir. Bildirilir ki, Dağlıq Qarabağın cənub-şərqində
yerləşən Füzuli rayonu 1993-cü ildə
erməni işğalçıları tərəfindən ələ keçirilib.
Bu ərazidə yaşayan insanlar qovulub, ya-

şayış məskənləri isə dağıdılıb. Bildirilir ki,
hazırda inşa edilən aeroportun kənarında
dağılmış evlər, üzüm tarlalarının qalıqları
aydın görünür.
Məqalədə aeroportun yaxınlığında
yarımstansiya və magistral yolun da
inşa edildiyi qeyd edilir. Bu magistral yol
aeroportu Dağlıq Qarabağın əsas yaşayış
məntəqəsi hesab olunan Şuşa şəhəri ilə
birləşdirəcək. Yolun inşası isə 2022-ci
ilədək yekunlaşacaq.
Yazıda, həmçinin vurğulanır ki, aeroportun fəaliyyətə başlaması Azərbaycanın
Ermənistan qarşısında havada üstünlüyünü daha da möhkəmləndirəcək. Bundan
əlavə, qonşu İranla da əlaqələrin inkişafına təsir göstərəcək.

Vüqar AĞAYEV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tokio

İraqın “əs-Sabah” qəzeti Prezident İlham Əliyevin
mətbuat konfransı ilə bağlı məqalə dərc edib
 İraqın rəsmi mətbu
orqanı olan “əs-Sabah” qəzeti
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin fevralın 26-da yerli və
xarici media nümayəndələri
üçün keçirdiyi mətbuat konfransı
barədə məqalə dərc edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, qəzetin
müxbiri işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza, o cümlədən, Ağdam şəhərinə
səfəri zamanı gördüyü dağıntıların
həcmindən dəhşətə gəldiyini qeyd edir.
Məqalədə müxbir Azərbaycan Prezidentinin fevralın 26-da keçirdiyi mətbuat
konfransında iştirak etdiyini bildirib
və bu barədə təəssüratlarını çatdırıb.
Qəzet Prezident İlham Əliyevin iraqlı
jurnalistin sualına cavabından fikirləri
təqdim edib.
Prezident İlham Əliyev təkcə Ağdam
məscidinin deyil, vaxtilə işğal altında
qalan digər ərazilərimizdəki bütün
məscidlərin, dini, tarixi və mədəniyyət
abidələrimizin dağıntılara, təhqiramiz
hallara məruz qaldığını bildirib: “Doğrudan da, Ağdam şəhərinin görüntüləri
hamımız üçün çox ağrılıdır və bütün dünya bunu görməlidir. Ağdam
məscidində donuz, inək saxlanılması
Ermənistan tərəfindən bütün müsəlman
aləminə edilən təhqirdir. Biz bunu belə
qəbul edirik. Bu təhqiri edənlər bu
gün Ermənistan siyasi müstəvisində
də özləri üçün yer tapmaq istəyirlər.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Köçəryanın dağılmış və üzərində
təhqiramiz ifadələr olan həmin Ağdam
məscidinin önündə fotoşəkilləri var.
Onlar bu cinayəti törədiblər və mən
dəfələrlə müxtəlif tədbirlərdə, xüsusilə

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə
görüşlərində və digər beynəlxalq
tədbirlərdə qeyd edirdim ki, bu cinayəti
törədənlər, İslam müqəddəslərinin
təhqirini özünə rəva bilənlər heç
vaxt müsəlman ölkələri ilə dost ola
bilməzlər”.
Dövlət başçısı mətbuat konfransında
iştirak edən media nümayəndələrinin
nəzərinə çatdırıb ki, Azərbaycan dövləti
azad olunmuş torpaqları, oradakı tarixi,
dini, mədəniyyət abidələrini, eləcə də
bütün məscidləri bərpa edəcək. “İslam
ölkələrinin nümayəndələri bu məsələ ilə
bağlı öz təkliflərini verirlər. Bu yaxınlarda
sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ICESCOnun nümayəndə heyəti Azərbaycanda
idi. Onlar Ağdam məscidini ziyarət

etmişlər və ondan sonra ICESCO-nun
Baş katibi ilə görüş əsnasında belə bir
təklif irəli sürüldü ki, ICESCO bizim tarixi
abidələrimizin bərpası işində öz rolunu
oynaya bilər”, – deyə Prezident iraqlı
jurnalistin sualına cavabında bildirib.
Xatırladaq ki, mətbuat konfransında
Azərbaycan Prezidenti dünyanın 35
media qurumunun nümayəndələrinin
50-dək sualını cavablandırdı, İkinci
Qarabağ müharibəsinin başlanma
səbəblərini, Rusiya sülhməramlılarının,
Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq
Mərkəzinin fəaliyyətini, azad olunmuş
ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərini,
Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə
münasibətlərini və digər məsələləri
geniş şərh edib.

Əli Hüseynli: Azərbaycan dövləti işğal dövründə
vurulmuş ziyana görə təzminat almaqda israrlıdır
 Azərbaycan dövləti işğal dövründə vurulmuş
ziyana görə təzminat almaqda israrlıdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da yerli
və xarici jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında 4
saatdan artıq müddətdə canlı yayımla dünyanın 35 ölkəsini
təmsil edən 50-dən çox jurnalistin suallarını fasiləsiz
cavablandırdı.
“Məhz Xocalı faciəsi qurbanlarının
anım günündə soyqırımı həqiqətlərinin
dövlətimizin başçısı tərəfindən dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması,
erməni faşizminin təkzibolunmaz faktlarla ifşasının nüfuzlu KİV-lərin manşet
xəbərlərində tirajlanması informasiya
cəbhəsində növbəti böyük uğur olaraq,
ilk növbədə, beynəlxalq ictimaiyyətin
Azərbaycana artan diqqətindən xəbər
verir”.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri
Milli Məclisin deputatı Əli Hüseynli
deyib.
Deputat bildirib ki, media
nümayəndələrinin Ermənistanın
30 il ərzində işğal altında saxladığı
ərazilərdə Azərbaycana vurduğu ziyan
və bu cinayətə görə cəza perspektivləri
barədə sualları xüsusi maraq doğurur.
Bildiyiniz kimi, erməni varvarları
zəbt etdikləri Qarabağ torpaqlarını viran
qoyub, bütün infrastrukturu məhv edib,
evləri, binaları talayaraq yerlə-yeksan
etmiş, xalqımızın tarixi, mədəni və
mənəvi irsinə ağır zərbə vurublar. 100
min hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı
münbit torpaqlar, 54 min hektar ərazidə
meşə fondu məhv edilib, bölgə ekoloji
fəlakət həddinə çatdırılıb. Bu vandallıq,
hətta, 10 noyabrda üçtərəfli bəyanatın
qəbul olunmasından sonra da davam
etmişdir. Vurulmuş ziyanın həcmi 100
milyardlarla ölçülür.
Görünən odur ki, başı daxili çəkişmələrə qarışmış məğlub
Ermənistan hakimiyyəti bu hərbi
cinayətlərin dairəsini hələlik tam
təsəvvür edə bilmir. Amma bütün
əvvəlki oxşar hərbi cinayətlərin araşdırılması göstərir ki, söhbət böyük
məbləğdə təzminat tələbindən gedir.
Artıq dünyanın aparıcı media qurumları
da Ermənistan tərəfindən barbarcasına
dağıdılan şəhərlərimizi Xirosima ilə
müqayisə edirlər, onları “ruhlar şəhəri”
adlandırırlar. Bu, məhz hərbi cinayətin
miqyasını göstərən müqayisələrdəndir.
Mətbuat konfransının gedişində
Prezident İlham Əliyev bu məsələyə
münasibətini açıqlayaraq söylədi:
“Bütün dünya bunu gördü. İkinci Qarabağ müharibəsinin əhəmiyyəti təkcə
ərazilərimizin, ərazi bütövlüyümüzün
bərpası ilə məhdudlaşmır. Bütün dünya
erməni faşizminin əsl real sifətini gördü.
Biz, əlbəttə ki, bütün dəymiş ziyanı
hesablamalıyıq və hesablayırıq. Mənim
göstərişimlə indi Azərbaycanın müvafiq
qurumları video, foto çəkilişlər aparırlar,
dron çəkilişləri aparılır. Dəymiş bütün
ziyan hesablanacaq. Dağılmış bütün
evlərin protokollaşdırılması işlərinə
start verilib ki, vətəndaşlar fərdi qaydada dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün
beynəlxalq məhkəmələrə, ilk növbədə,

Azərbaycan məhkəmələrinə və sonra
beynəlxalq məhkəmələrə müraciət
etsinlər”.
Eyni zamanda, həmin ərazilərdə
iqtisadi aktivliyin dayanması ciddi
ziyan kimi hesablanmalıdır. Bu baxımdan, Ermənistanın işğal altındakı ərazilərimizə vurduğu ziyan,
sadəcə, onun birbaşa etdiyi dağıntılar ilə məhdudlaşmayacaq. Həmin
ərazilərimizin böyük iqtisadi potensialını nəzərə aldıqda Ümumi Daxili
Məhsula dəyən ziyanın da ayrıca
hesablanması və təzminat məbləğinə
daxil edilməsinə ehtiyac yaranır. Artıq
bununla bağlı Dünya Bankı, BMT kimi
beynəlxalq institutların aydın metodologiyası var.
Deputat bildirib ki, Azərbaycan
Prezidentinin dediyi kimi, bununla bağlı
işlər bir neçə istiqamətdə və mərhələdə
reallaşacaq: “İkinci mərhələdə, – artıq
bu sahədə də işlər başlanıb, müvafiq sənədlər imzalanıb, – buna oxşar
münaqişələrdə dəymiş ziyanın hesablanması üçün təcrübəsi olan beynəlxalq
şirkətlərlə də sənədlər imzalanıb,
onlar yaxın gələcəkdə Azərbaycana
gələcəklər. Əlbəttə ki, onlar özləri
tədqiqatlar aparacaqlar, ancaq biz də
onları lazım olan materiallarla təmin
edəcəyik. Bu beynəlxalq şirkətlərin bu
sahədə təcrübəsi var və dəymiş ziyanın
ödənilməsi, təzminatın ödənilməsi üçün
əlbəttə ki, beynəlxalq məhkəmələrdə
iddialar qaldırılacaq”.
Təbii resurslarımızı icazəsiz istismar
edən xarici şirkətlərin də məsuliyyətə
cəlb edilməsi gündəlikdədir. Bu,
beynəlxalq cinayətdir. Prezident İlham
Əliyev açıqladı ki, artıq bu cinayəti
törətmiş bəzi qurumların məsuliyyətə
cəlb edilməsi üçün ilkin hazırlıq işləri
aparılıb: “Mən bu məsələ ilə bağlı bir-iki
dəfə öz sözümü demişəm, bir daha
demək istəyirəm ki, ya bu şirkətlər bizə
təzminat ödəyəcəklər, kompensasiya verəcəklər, ya da ki, məhkəməyə
gedəcəklər. Məhkəməyə getdikləri
təqdirdə, tam əminəm ki, məhkəmədə
onlar uduzacaqlar, eyni zamanda, dünya miqyasında biabır olacaqlar. Çünki
başqa ölkədə qanunsuz işlərlə məşğul
olmaq, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul
olmaq, o ölkənin təbii sərvətlərini
talamaq cinayət sayılır. Bu şirkətlərin
beynəlxalq reputasiyasına da çox ciddi
ziyan dəyəcək”.
Bu cinayət əməllərinin mühakiməsi
ilə bağlı perspektivlərə gəldikdə,
ölkə rəhbəri dünya ictimaiyyətinə və
beynəlxalq hüquq institutlarına çağırış
edərək, onları bu məsələdə ədalətli
və obyektiv olmağa dəvət etdi: “İndi
beynəlxalq məhkəmələrdə buna nə
dərəcədə reaksiya veriləcək? O, işin

ikinci məsələsidir. Burada, əlbəttə
ki, əsas məsələ obyektivlikdir. Əgər
obyektiv yanaşma olsa, əlbəttə ki, onlar
bu təzminatı ödəməli olacaqlar. Biz,
eyni zamanda, beynəlxalq praktikaya
da nəzər saldıq. Xarici İşlər Nazirliyinə
tapşırıq verildi və artıq bu günlərdə
mənə məlumat verildi, presedentlər
necə olub, bu presedentlər var. O
qədər də çox deyil, amma var. Burada, əlbəttə, hər bir presedent bizim
tərəfimizdən təhlil edilməlidir ki, bunun
təməlində nələr dayanır? Obyektivlik,
yoxsa ki, siyasi sifariş? Çünki sirr deyil
ki, beynəlxalq məhkəmə sistemi də
siyasi təzyiqdən azad deyil və bəzi hallarda siyasi sifarişlər də yerinə yetirilir.
Ona görə hər şey bundan asılı olacaq.
Hər halda, biz öz üzərimizə düşən missiyanı yerinə yetiririk və yaxın zamanlarda dolğun hesabat hazırlanacaqdır”.
Prezident İlham Əliyevin hələ ötən il
noyabrın 6-da imzaladığı “Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki
əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən,
infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş
ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan
qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncama uyğun olaraq Dövlət
Komissiyası və müxtəlif regionlar üzrə
yaradılmış 9 işçi qrupu bu istiqamətdə
fəaliyyətini davam etdirir.
Digər tərəfdən, tarix və mədəniyyət
abidələrinin mühafizəsi, bununla da
insanların mədəni hüquqlarının təmini
tək o ölkələrin daxili qanunvericiliyi
ilə deyil, həmçinin beynəlxalq hüquq
normaları ilə tənzimlənir. Azərbaycan
Respublikası müstəqil dövlət olaraq
bir sıra beynəlxalq müqavilələrə, o
cümlədən, müvafiq beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş, öz milli qanunvericiliyini məhz beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun olaraq formalaşdırmışdır. 1998-ci il aprelin 10-da “Tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanunu qəbul edilib. Bu qanun tarix
və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi,
öyrənilməsi və onlardan istifadə ilə
bağlı münasibətləri tənzimləyir.
Beləliklə, həm milli qanunvericilik səviyyəsində, həm də beynəlxalq
hüquq normaları baxımından yetərincə
imkanların mövcudluğu təzminatla
bağlı məsələlərin həlli prosesində
Azərbaycan tərəfinin nikbinliyi artıran
ən vacib amildir.
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Bəşər tarixi boyu müharibəsiz
və münaqişəsiz keçən, Yer kürəsi
sakinlərinin bir-biri ilə savaşmadığı, ümumi sülh və əmin-amanlığın
hökm sürdüyü illər çox nadir hallarda olmuşdur. Hərbi ekspertlərin
araşdırmalarına görə, Yer kürəsində
insanın mövcud olduğu illər ərzində
vur-tut 240 (!) il müharibə baş
verməyib. Qalan bütün dövrlərdə
insanlar və dövlətlər bir-biri ilə hərbi
qarşıdurmalarda, münaqişələrdə
olmuşlar. İsveçrə alimi Jan Jak
Babelin 1959-cu ildə apardığı
hesablamalara görə, son beş min il
ərzində dünyada 15000 müharibə
və silahlı münaqişə baş vermişdir.
Təkcə ötən əsrdə – 1945-ci ilin 15
avqustu ilə (Yaponiyanın təslim
olduğu tarix) 1993-cü ilin 1 avqustu arasında, cəmi 48 il ərzində
130-dan yuxarı silahlı münaqişə
müşahidə olunub. Bu toqquşmalara
cəlb olunan ölkələrin sayı 832-yə
çatıb. R.Ceksonun araşdırmalarına görə, 1945-ci ildən sonra
planetimizdə cəmi 26 müharibəsiz
gün olmuşdur. Bütün müharibələrin–
istər ədalətli, istərsə də ədalətsiz,
istər qısamüddətli, istərsə də
uzunmüddətli müharibələrin sonu
əlbəttə ki, sülhdür. Hətta ən uzun
sürən müharibələr də əbədi davam
etməmiş və tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə sona çatmışdır. Dünyanın ən
uzun müharibəsi “Yüzillik müharibə”
adlansa da, əslində 116 il (1337–
1453-cü illər) İngiltərə ilə Fransa
arasında davam edən müharibədir.
Eramızdan əvvəl qədim Roma
ilə Karfagen arasında baş verən
və fasilələrlə 43 il sürən 3 Pun
müharibəsi bütövlükdə 118 ildən
sonra başa çatmışdır. Bir sözlə,
bu kiçik mavi planetin sakinləri
əvvəl-axır dinc şəraitdə yaşamağa
məhkumdurlar, möhtacdırlar, çünki
sülhün və əmin-amanlığın alternativi
yoxdur.
Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikası
tərəfindən cəlb olunduğu və 44 gün
(27 sentyabr – 9 noyabr 2020-ci
il) davam edən müharibə – İkinci
Qarabağ müharibəsi də artıq başa
çatmışdır, tarixə qovuşmuşdur:
ölkəmiz, təxminən, 30 il davam edən
erməni işğalından sonra torpaqlarımızı azad edərək və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa edərək
şanlı qələbə qazanmışdır. Tarix
şahidlik edir ki, son 300 ildə (1722-ci
ildə Səfəvilərin işğal olunmuş
torpaqları geri qaytarması) ilk dəfə
idi ki, Azərbaycanın işğal altında
qalan əraziləri azad edilirdi; igid
sərkərdəmizin – dövlətimizin müdrik
başçısının rəhbərliyi və əzmkarlığı
ilə erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən zəbt olunmuş ərazilərimiz
geri qaytarıldı. Birmənalı olaraq
qeyd edə bilərik ki, bu qələbənin
memarı və müəllifi müzəffər Ali
Baş Komandan, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevdir, həmçinin yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, igid əsgər və
zabitlərimizdir.
Quruda, dənizdə və yerətrafı
fəzada hərbi əməliyyatların hazırlanması və aparılması nəzəriyyəsi
və praktikası hərb sənəti adlanır.
Qədim dövrlərdə bu, məhdud iqtisadi və insan resurslarına əsaslanırdı.
Orduların silahlanması soyuq
silah və atıcı-tullayıcı silahlardan
ibarət idi. İstehsal münasibətləri və
hərbi-texniki təchizat gücləndikcə
müharibələrin miqyası da
genişlənmişdir. Ox-yay, nizə və
qılıncla başlayan müharibələr XX
əsrdə raket və bombalardan aktiv
istifadə edilən müharibələrlə əvəz
olunmuşdur. 44 gün davam edən
İkinci Qarabağ müharibəsi isə
dünya hərb tarixində müharibə
texnikasında yeniliklə, müharibə
aparmağın yeni nümunəsi ilə yadda
qalmışdır. Bu, artıq XXI yüzilliyin
müharibəsidir, tamamilə yeni bir
hərb sənətidir! Müxtəlif ölkələrin
hərbi ekspertləri, dünyanın müxtəlif
hissələrində baş verən lokal və
qlobal savaşları dərindən təhlil edən
hərbi analitiklərin fikrincə, sentyabrın 27-də Azərbaycanın erməni
hərbi birləşmələrinin təxribatlarına
cavab olaraq başlayan əks-hücum
əməliyyatı – 44 günlük müharibə
bundan sonra dünyada döyüş
əməliyyatlarının aparılması taktikası
sahəsində ciddi dəyişikliklərə səbəb
olacaq.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikası geosiyasi və
geostrateji əhəmiyyətinə görə
dünyanın ən əlverişli bölgələrindən
birində yerləşir. Avropa ilə Asiyanın
qovuşuğunda, Şərq-Qərb sivilizasiyalarının kəsişməsində, qədim karvan yollarının üzərində qərar tutan
Azərbaycan lap qədim dövrlərdən
səyyahların, yadellilərin, qonşu
dövlətlərin marağını cəlb etmiş, öz
azadlığı və müstəqilliyi uğrunda
qanlı-qadalı mübarizələr aparmalı olmuşdur. Bu mübarizələrdən
sonuncusu lap bu günlərdə böyük
və şanlı zəfərlə başa çatmışdır.
Müstəqil Azərbaycan dövləti,
təxminən, 30 il erməni işğalı altında
qalan qədim və doğma torpaqlarımızın azad edilməsi üçün qətiyyətli
addımlar atmış, “İkinci Qarabağ
müharibəsi” adını almış son
döyüşlərdə böyük və şanlı qələbə
qazanmışdır.
Ümummilli liderimiz, müstəqil
Azərbaycanın memarı Heydər
Əliyev hələ 1991-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin birinci
sessiyasında torpaq məsələsinin
xalqımızın tarixində əsas amal
olduğunu göstərərək deyirdi: “Əsrlər
boyu Vətən, torpaq anlayışı xalqımızın ləyaqətini, mənliyini, şərəfini

əks etdirmişdir. Xalq öz torpağının
müqəddəsliyini qorumaq üçün onun
uğrunda ölüm-dirim mübarizəsi
aparmışdır, ulu babalarımız Vətən
torpağının hər bir qarışını namus
simvolu kimi qorumuş, onun yolunda canlarını, övladlarını qurban
verməkdən çəkinməmişdir”.
30 ilə yaxın müddət ərzində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini
işğal altında saxlayan, lakin bu gün
mübariz və qəhrəman Azərbaycan
ordusunun qətiyyətli əks-hücumları
nəticəsində geri çəkilməyə, döyüş
meydanını qorxaqcasına qoyub

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
elan olunduğu gün İrəvan şəhəri
Ermənistana verildi. Beləliklə,
erməni tarixçiləri tarixi saxtalaşdırmağa cəhd etsələr də, fakt faktlığında qalır – indiki Ermənistan dövləti
tarixi Azərbaycan torpaqlarında –
Qərbi Azərbaycanda formalaşdırılıb.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
rəhbərliyi müharibəyə və qarşıdurmaya son qoymaq, dinc şəraitdə yaşamaq məqsədilə məkrli ermənilərin
vədlərinə inanaraq İrəvan şəhərini
1918-ci ildə Ermənistana güzəştə
getdi. İrəvan xanlığı əzəli və qədim

Müzəffər Azərbaycan Ordusu hər anı
qəhrəmanlıqlarla dolu 44 gün ərzində düşməni
ağır məğlubiyyətə uğratmış və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa etmişdir. Milli dövlətçilik
tariximizdə və xalqımızın yaddaşında əbədi
yaşayacaq şanlı zəfər xalq–iqtidar birliyi, ordumuzun
yüksək peşəkarlığı və gərgin siyasi-diplomatik
fəaliyyət sayəsində əldə edilmişdir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Xalqımızın və dövlətimizin

yeni şanlı tarixi

İkinci Qarabağ Müharibəsi! Azərbaycan hərb tarixinin ən möhtəşəm zəfər səhifəsi əbədi
olaraq şanlı tariximizə həkk olundu. 44 gün sürən və işğalçı Ermənistanın təslim olması
ilə başa çatan bu müharibə müdrik və qətiyyətli sərkərdəmiz – Ali Baş Komandan, ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin başçılığı ilə igid və cəsur Azərbaycan əsgər və zabitlərinin,
Azərbaycan xalqının layiq olduğu qələbə ilə dünya hərb tarixinə həmişəlik yazıldı. Nə qədər
xoşbəxtik ki, biz 30 il sürən işğalın başa çatmasının, əzəli və müqəddəs torpaqlarımızın
erməni hərbi birləşmələrinin işğalından azad edilməsinin, hərbçilərimizin misilsiz
qəhrəmanlıqlarının, əsgərlərimizin hər addımda göstərdikləri igidlik və şücaətin canlı şahidi
olduq.

qaçmağa və təslim olmağa məcbur
edilən işğalçı Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı törədilən terror,
soyqırımı və təcavüz siyasəti yüz
illərlə əvvəl başlayan tarixə malikdir. XX əsrin 90-cı illərində yenidən
amansızlıqla həyata keçirilən həmin
işğalçı-terror siyasətinin prioritet
istiqamətlərini “dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan” dövlətinin qurulması, bu məqsədlə qonşu dövlətlərə,
ilk növbədə isə Azərbaycan və
Türkiyəyə, eləcə də Gürcüstana,
hətta Rusiyaya qarşı ərazi iddialarının irəli sürülməsi təşkil edir. Tanınmış gürcü ziyalısı İlya Çavçavadze
hələ XX yüzilliyin əvvəllərində–
1902-ci ildə Tiflisdə nəşr etdirdiyi
“Erməni alimləri və ağlayan daşlar”
əsərində XIX əsrdə erməni yalanlarının bütün Rusiya, Avropa və
Qafqazda “ayaq tutub yeridiyindən”,
onların əsassız “Böyük Ermənistan”
iddialarından bəhs edirdi [3].
Ermənilərin etnogenezini tədqiq
edən alimlərin fikrincə, ermənilər
kimmerlərin Balkan yarımadasından qovub çıxartdığı və sonradan
Kiçik Asiyada Dəclə-Fərat çayları
arasında, yunanların Mesopotomiya
adlandırdıqları ərazidə sığınacaq
tapan muşk və digər kiçik xalqların konqlomeratından ibarətdir.
Ermənilərin Qafqaz regionuna
gəlmə olduqları və son bir neçə əsr
ərzində İran və Türkiyədən kütləvi
şəkildə tarixi Azərbaycan torpaqlarına miqrasiya etmələri barədə kifayət
qədər elmi-tarixi faktlar vardır. Onların avtoxton – Cənubi Qafqazın yerli
xalqı olmaması müxtəlif araşdırmaçılar tərəfindən birmənalı olaraq
qəbul edilmişdir.
Lakin ermənilərin regiona
sonradan emiqrasiyası məsələsi
təkcə Qərb alimlərinin deyil, habelə
ayrı-ayrı erməni tədqiqatçılarının
öz araşdırmalarında da öz əksini
tapmışdır. XX əsrin tanınmış
ermənişünası Q.A.Kapansyan yazır:
“ermənilərin vətəni” – Hayasa-Asiya
onların Balkanlardan miqrasiyasından sonra Kiçik Asiyada yerləşir”.
Erməni əsilli Ukrayna tarixçisi Filip
Ekozyans yazır ki, “...heç zaman
ermənilərin olmayan torpaqları
onların tələb etməsinə son qoymaq gərəkdir. Bizim buna heç bir
haqqımız yoxdur, nə hüquqi, nə də
əxlaqi”. Ermənilərə məbəd tikməyə
icazə verən xalqlar sonradan buna
peşman olmuşlar, ermənilər yerli
əhalini oradan qovmuş və özlərini
həmin ərazinin sahibi hesab
etmişlər.
1813-cü ilin “Gülüstan”
və 1828-ci ilin “Türkmənçay”
müqavilələri ilə Azərbaycanın ikiyə
bölünməsi Şimali Azərbaycan
torpaqlarının erməniləşdirilməsi prosesini daha da sürətləndirmişdi.
Onu da vurğulamaq lazımdır
ki, ermənilərin qədim Azərbaycan
torpaqlarına köçürülməsi sadəcə
köçürülmə prosesi olmamış,
mütəşəkkil qaydada həyata keçirilmişdir. Bunun əksinə isə,
yerli azərbaycanlılar öz yurdyuvalarından didərgin salınır,
ən yaxşı və münbit torpaqlar
ermənilərin əlinə keçirdi.
Məlum olduğu kimi, Qafqazda
ilk erməni dövləti 1918-ci ildə İrəvan
xanlığı ərazisində yaradılan Ararat
Respublikası olmuşdur. 26 may
1918-ci ildə Zaqafqaziya Seyminin erməni sektoru rəsmi olaraq
Azərbaycan nümayəndələrinə
İrəvan şəhərinin yeni yaradılan
Ermənistana verilməsi xahişi ilə
müraciət etmişdi. Belə ki, onların
dövlət müstəqilliyi haqqında aktı
elan etmək üçün hətta paytaxtları belə, yox idi. Xahiş edənlər
tərəfindən erməni silahlı qüvvələrinin
və quldur birləşmələrinin silahı yerə
qoyacaqları, yerli əhaliyə qarşı
terror hərəkətlərinə son qoyacaqları və iki xalqın yaxınlaşmasına
dəstək verəcəkləri barədə şərtləri
qəbul etmələrindən sonra rəsmi
Azərbaycan bu müraciətə müsbət
cavab verdi. Bundan 2 gün sonra –

Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər bu
bölgəyə sonradan gəlmişlər.
Lakin İrəvan şəhəri göstərdiyimiz
şərtlərlə ermənilərə güzəştə
gedilsə də, təəssüf ki, onlar öz
ənənəvi destruktiv mövqelərindən
əl çəkmədilər. Gənc Azərbaycan
dövlətinin ayrı-ayrı şəhər və
kəndlərində erməni daşnakları
tərəfindən 1918-1920-ci illərdə
çoxsaylı qırğınlar törədildi, dinc
əhali məhv edildi. Tarixi faktlar da
təsdiqləyir ki, azərbaycanlıların
kütləvi şəkildə qırğını, repressiyalara məruz qalması, doğma
yurdlarından qovulması və didərgin
salınması XX əsr tarixinin ən
faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir.
“Böyük Ermənistan” yaratmaq
arzusundan ruhlanan erməni
qəsbkarları 1905–1907-ci illərdə
azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə
genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata
keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri bütün Azərbaycanı
və indiki Ermənistan ərazisindəki
Azərbaycan kəndlərini, habelə
Cənubi Azərbaycanın bir sıra yaşayış məskənlərini əhatə etdi. Yüzlərlə
yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerləyeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı
vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bu
hadisələrin təşkilatçıları uzun
müddət məsələnin mahiyyətinin
açılmasına, ona düzgün hüquqisiyasi qiymət verilməsinə mane
olaraq azərbaycanlıların mənfi
obrazını yaratmış, özlərinin qəsbkar
torpaq iddialarını pərdələmişlər.
Azərbaycanlılar ermənilər tərəfindən
dünya ictimaiyyətinə “zalım xalq”
kimi təqdim olunmuşdur. 1918-ci
ilin mart ayından etibarən erməni
vəhşilərinin törətdikləri cinayətlər
Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunub. Minlərlə
dinc azərbaycanlı əhali yalnız
milli mənsubiyyətinə görə məhv
edilib, ermənilər evlərə od vurub, insanları diri-diri yandırıblar.
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı,
Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda,
Lənkəranda və digər bölgələrdə xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi
şəkildə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli-tarixi əhəmiyyət kəsb
edən mədəniyyət abidələri dağıdılıb
məhv edilmişdir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan
sonra ölkə rəhbərliyi 1918-ci ilin
mart hadisələrinə xüsusı diqqət
yetirmiş, Nazirlər Şurası 1918-ci
il iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi
məqsədilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının yaradılması haqqında
qərar qəbul etmişdi. Komissiya mart
soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin törətdiklərı
ağır cinayətləri araşdırmışdı. Bu
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması üçün Xaricı İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusı qurum da
yaradılmışdı. 1919 və 1920-ci illərdə
mart ayının 31-i Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətı tərəfindən ümummilli
matəm gününün ildönümü kimi qeyd
edilmişdir. Bu, azərbaycanlılara
qarşı yürüdülən soyqırımına və bir
əsrdən artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı prosesinə tarixdə
ilk dəfə siyası qiymət vermək
cəhdi olmuşdur. Lakin 1920-ci ilin
aprelində bolşeviklərin hakimiyyəti
qəsb etməsi nəticəsində Xalq
Cümhuriyyətinin süqutu bu işləri
yarımçıq qoymuş və nəticədə,
Azərbaycan erməni-rus qüvvələrinin
dəhşətli soyqırımının miqyasını
dünyaya, beynəlxalq aləmə çatdıra bilməmişdir. Əvəzində isə
ermənilər istər dünyaya səpələnmiş
böyük diasporları və güclü lobbiləri
vasitəsilə, istərsə də Ermənistanda
daşnak hakimiyyətini əvəz etmiş sovet hakimiyyətinin təbliğat maşınının
köməyi ilə özlərinin guya qondarma
“soyqırımı” kampaniyasına geniş
vüsət vermişdilər.
Xatırladaq ki, İkinci Dünya

müharibəsi illərində də ermənilər
“Böyük Ermənistan” xülyasını
reallaşdırmaq istiqamətində məkrli
siyasətlərini davam etdirmişdilər.
Belə ki, onlar həm Türkiyənin Qars
və Ərdəhan vilayətlərinə ərazi
iddiaları irəli sürür, həm də dünyaya
səpələnmiş ermənilərin bu torpaqlarda məskunlaşdırılmasına təkid
edirdilər. 1944-cü ildə Ermənisan
SSR Kommunist Partiyası MK-nın
birinci katibi Q.Arutyunov Moskvada
İ.Stalinlə görüşmüş, xaricdə yaşayan ermənilərin Ermənistan SSR-ə
köçürülməsi məsələsi müzakirə
edilmişdi. Potsdam konfransında SSRİ Türkiyədən ərazi əldə
edə bilmədiyindən, erməni lobbisi
yenidən Azərbaycan torpaqlarını ələ
keçirmək fikrinə düşmüşdü. 1945ci ildə Stalinlə yenidən görüşərkən
Q.Arutyunov 300 mindən çox
erməninin Ermənistana miqrasiya etmək istədiyini bildirir və bu
məqsədlə həm Dağlıq Qarabağın,
həm də Naxçıvanın Ermənistana
verilməsini xahiş edir. Lakin
ermənilər buna müyəssər olmasalar
da, xaricdə yaşayan ermənilərin
Ermənistan SSR-ə köçürülməsinə
nail oldular. Belə ki, 1945-ci il
noyabrın 21-də SSRİ Xalq Komissarları Soveti “Xaricdə yaşayan
ermənilərin sovet Ermənistanına
köçürülməsinin praktik tədbirləri
haqqında” qərar qəbul etdi. 1946cı ildə Suriya, Yunanıstan, Livan,
Bolqarıstan və Rumıniyadan 50.900
erməni Ermənistana immiqrasiya
etdi. 1947-ci ildə 63 min erməninin
Ermənistan SSR-ə köçürülməsi
nəzərdə tutulmuşdu, lakin cəmi
35,4 min erməni “doğma vətənə
qayıtmışdı. 1948-ci ildə isə xaricdən
86.346 erməni immiqrasiya etmişdi.
Qeyd etmək məqsədəuyğundur
ki, Ermənistan Sovet Sosialist
Respublikası xaricdə yaşayan
ermənilərin Ermənistan SSR-ə
köçürülməsi ilə yanaşı, eyni zamanda azərbaycanlıların Ermənistan
SSR ərazisindən çıxarılmasına da
nail oldu. Belə ki, 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Soveti
“Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin
Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına köçürülməsi haqqında” 4083 saylı qərar qəbul etdi.
Bu qərara əsasən, 1948-1950ci illərdə 100 min azərbaycanlı
“könüllülük prinsipi”əsasında
Azərbaycan SSR-ə köçürülməli
idi. Həmin qərarın 11-ci bəndində
göstərilirdi ki, Ermənistan SSR
Nazirlər Sovetinə icazə verilsin ki,
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan
SSR-in Kür-Araz ovalığına
köçürülməsi ilə əlaqədar onların
boşaltdıqları tikililərdən və yaşayış
evlərindən xaricdən Ermənistana
gələn ermənilərin yerləşdirilməsi
üçün istifadə etsinlər. Qeyd edək
ki, insan hüquqlarının ciddi pozuntusu ilə həyata keçirilən bu qərarlar
Ermənistanı monoetnik respublikaya
çevirmək məqsədi daşıyırdı. Sosialiqtisadi şəraitin dözülməzliyi və iqlim
şəraitinin uyğunsuzluğu nəticəsində
köçürülənlərin bir hissəsi 19481951-ci illərdə yenidən doğma
torpaqlarına qayıtdı. Bütövlükdə,
1948-1951-ci illərdə Ermənistan
SSR-dən Azərbaycan SSR-ə 37.387
nəfər azərbaycanlı deportasiya
edildi. Bu proses sonrakı dövrdə də
aparıldı; 1956-cı ildə Ermənistan
SSR-dən Azərbaycan SSR-in KürAraz ovalığına və digər rayonlarına
köçürülənləin sayı 58.421 nəfərə
çatmışdı.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyev 18 dekabr
1997-ci ildə “1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlıların Ermənistan SSR
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası
haqqında” Fərman imzalamışdır.
Fərmanda göstərilirdi ki, SSRİ
Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23
dekabr tarixli 4083 nömrəli və
1948-ci il 10 mart tarixli 754 nömrəli
qərarları Azərbaycan xalqına qarşı
növbəti tarixi cinayət aktı olmuşdur. Bu qərarlar əsasında 1948-

1953-cü illərdə yüz əlli mindən
çox azərbaycanlı Ermənistan SSR
ərazisindəki dədə-baba yurdlarından
kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün
olunmuşdur: “Adi hüquq normalarına zidd olan bu qərarların icrası
zamanı avtoritar-totalitar rejimin
mövcud repressiya qaydaları geniş
tətbiq edilmiş, minlərlə insan, o
cümlədən, qocalar və körpələr ağır
köçürülmə şəraitinə, kəskin iqlim
dəyişikliyinə, fiziki sarsıntılara və
mənəvi genosidə dözməyərək həlak
olmuşlar. Bu işdə erməni şovinist
dairələrinin və SSRİ rəhbərliyinin
cinayətkar siyasəti ilə yanaşı, o
dövrkü Azərbaycan rəhbərliyinin
öz xalqının taleyinə zidd mövqeyi,
biganəliyi, soydaşlarımıza qarşı
törədilən cinayətlərin təşkil olunmasında və həyata keçirilməsində
iştirakı heç də az rol oynamamışdır.
Təəssüf ki, 1948-1953-cü illərdə
azərbaycanlıların Ermənistan SSR
ərazisindən deportasiya olunması
faktı ötən 50 il ərzində lazımınca
araşdırılmamış, bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymət verilməmişdir”.
XX əsrin axırlarında – keçmiş
SSRİ-nin dağılması ərəfəsində
Ermənistanın köhnə torpaq
iddiaları yenidən baş qaldırmışdı. Azərbaycan ərazilərini
işğal etmək və həmişəlik ələ
keçirmək, Ermənistanı isə türksüz
Ermənistana çevirmək planlarının
gerçəkləşdirilməsi üçün əlverişli
şəraitin yarandığını zənn edən
Ermənistan SSR rəhbərliyi qanlı
cinayət əməllərini əməli olaraq
həyata keçirməyə başladı.
Ermənistanın 1988-1992-ci
illərdə planlı şəkildə həyata keçirdiyi
etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
tarixən həmin ərazidə yaşayan
250 min nəfər azərbaycanlı öz
doğma yurdlarından qovuldu və
Azərbaycana pənah gətirdi. 1988-ci
ildən başlayaraq Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 126 yaşayış məntəqəsindən
də soydaşlarımızın çıxarılması baş
verdi. Erməni silahlı qüvvələrinin
1988-ci ildən başlayan hərbi
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın
işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ
regionunun ətrafındakı 7 rayonun
750 mindən çox sakini də öz yaşayış yerlərindən məhrum edilərək
respublikanın 62 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox məskunlaşma
obyektində məcburi köçkün həyatı
yaşamağa başladı. XX əsrin sonlarında Еrmənistаnın Аzərbаycаnа
növbəti təcаvüzü nəticəsində
Аzərbаycаn tоrpаqlаrının 20 faizdən
çох hissəsi, bаşqа sözlə 17 min
kv.km-dən yuхаrı ərаzi işğаl оlundu.
Respublikamızın təхminən 900
yаşаyış məntəqəsi qаrət оlundu
və məhv еdildi. Birinci Qarabağ
müharibəsində bütövlükdə 20
mindən çox аzərbаycаnlı həlаk
оlmuş, 50 mindən artıq sоydаşımız
isə yаrаlаnmış və yа хəsаrət
аlmışdır ki, nəticədə, оnlаr əlil və

şikəst оlmuşlаr. Bir nеçə min nəfər
itkin düşmüşdür.
1988-ci ildən başlayаn
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi tarixində ən
müdhiş hadisələrdən biri Xocalıda
baş vermiş soyqırımı oldu. 6 min
nəfər azərbaycanlının yaşadığı
bu şəhər bir gecə ərzində məhv
edildi. Xocalının yer üzündən
tamamilə silinməsində erməni silahlı
qüvvələrinə sovet ordusunun 366-cı
alayı da yardım etdi. Nəticədə, 613
nəfər qətlə yetirildi, 150 nəfər itkin
düşdü. Qanlı faciədə 1000 nəfər
dinc sakin şikəst oldu. Bu hadisə
XX əsrin ən dəhşətli və qəddar
faciələrindən biri hesab edilə bilər.
Xocalı faciəsi tarixdə bizə məlum
olan Babiyar, Xatın, Liditse, Sonqmi
faciələri ilə eyni səviyyədə durur.
İşğаl оlunmuş ərаzilərdə
аzərbаycаnlılаrın məhkəməsiz və
istintаqsız kütləvi qətli, əsirlərin və
mülki əhаlinin döyülməsi, soydaşlarımıza ağlasığmaz işgəncələr
verilməsi və оnlаrlа qəddаr, qеyriinsаni rəftаr, habelə аzərbаycаnlı
əsirlərdən Еrmənistаndа və
Аzərbаycаnın işğаl оlunmuş
ərаzilərində ən аğır işlərdə məcburi
istifаdə аdi hаlа çеvrilmişdi. Bütün
bu faciələr məhz ümummilli lider
Heydər Əliyevin ermənipərəst
M.Qorbaçov tərəfindən sovet
dövlətinin rəhbərliyindən istefaya
göndərilməsindən dərhal sonra baş
vermişdi.
Dövlətçiliyimizə və ərazi
bütövlyümüzə qarşı törədilən silahlı
təcavüzlə transmilli mübarizə hələ
xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev tərəfindən başlanmışdır. Bu
gərgin, hərtərəfli iş, Ermənistanın
dəhşətli cinayətlərə görə beynəlxalq
hüquqi məsuliyyətinin reallaşdırılması ilə bağlı strategiya bu gün
dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
tərəfindən güclü siyasi iradə və böyük əzmkarlıqla davam etdirilir.
1993-cü ilin iyununda xalqın
təkidi ilə Azərbaycanın siyasi
rəhbərliyinə gələn ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycanı məhv olmaqdan, parçalanmaqdan, dünyanın
siyasi xəritəsindən silinməkdən
qurtardı. Ölkədə bir çox həyati
vacib sahələrdə köklü islahatlara
start verildi, möhkəm, güclü və
nizami ordu quruculuğuna başlanıldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin
1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonrakı dövrdə fəaliyyətinin
əsas istiqamətlərindən biri məhz
Azərbaycan ətrafında yaradılan
informasiya blokadasının aradan
götürülməsi idi. Dahi şəxsiyyətin
xarici ölkələrə hər bir səfəri ən mühüm problemimiz olan Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin mahiyyətinin açıqlanmasında, dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında əhəmiyyətli rol
oynayırdı. Tarixi faktlar əsasında
bəyan edildi ki, ermənilərin özlərinə
saxta tarix yazaraq, apardıqları yalan təbliğatın əksinə olaraq, soyqırı-

mına məruz qalan onlar yox, məhz
azərbaycanlılardır.
Yuxarıda vurğuladığımız kimi,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
1997-ci il 18 dekabr tarixli “19481953-cü illərdə azərbaycanlıların
Ermənistan SSR ərazisindəki
tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi
surətdə deportasiyası haqqında”
Fərmanı ilə həmvətənlərimizin
Qərbi Azərbaycandakı ata-baba
yurdlarından zorla köçürülməsinin,
Ermənistan SSR ərazisindəki tarixietnik torpaqlarından kütləvi surətdə
deportasiyasının hərtərəfli tədqiq
edilməsi, Azərbaycan xalqına qarşı
dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş bu tarixi cinayətə hüquqi-siyasi
qiymət verilməsi və onun beynəlxalq
ictimaiyyətə obyektiv, olduğu kimi
çatdırılması məqsədilə dövlət komissiyası yaradılmışdır.
Bundan bir müddət sonra –
1998-ci il martın 26-da “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərman
imzalayan ulu öndər Heydər
Əliyev gənclərin tarixi həqiqətlərlə
tanışlığına daha geniş meydan
açmış, onları mübarizə ruhunda
kökləmişdir. 1918-ci ilin məlum mart
hadisələrinin 80-ci ildönümündə
imzalanmış fərman erməni
millətçilərinin hərəkətlərinə verilən
ilk dolğun və hərtərəfli hüquqi-siyasi
qiymətdir. Bu fərman gənc nəsildə
milli yaddaşın qorunması baxımından bir növ proqram sənədidir.
Əsrlər boyu azərbaycanlılara qarşı
aparılmış soyqırımı və deportasiya siyasətini geniş təhlil edən
tarixi sənəd əsasında martın 31-i
hər il Azərbaycanlıların soyqırımı
günü kimi qeyd olunur. Fərmanda
göstərilirdi ki, “Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra
xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv
mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə
edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan,
üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlər
açılır, təhrif olunmuş hadisələr özünün əsl qiymətini alır. Azərbaycan
xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və
uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi
qiymətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış səhifələrindən biridir”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
26 mart 1998-ci il tarixli sərəncamı
ilə 31 martın Azərbaycanlıların
soyqırımı günü kimi qeyd olunması da dövlətimizin ədalətli, tarixi
həqiqətlərə əsaslanan mövqeyinin
göstəricisidir. Bu sənədin imzalanması ilə bir daha tariximizin
faciəli səhifələrinə işıq salındı, əsl
həqiqətlər beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırıldı.
(ardı var)

İradə HÜSEYNOVA,
Bakı Dövlət Universitetinin
Qafqaz xalqları tarixi
kafedrasının müdiri, tarix
elmləri doktoru, professor,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
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Qalib Azərbaycanın səsi dünyada A
gur eşidilir və rəğbətlə qarşılanır
“Prezident İlham Əliyevin fevralın 26-da yerli və xarici
media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında
33 illik qanlı-qadalı Qarabağ münaqişəsini qalibiyyətli Vətən
müharibəsi ilə tarixin arxivinə atmış müstəqil Azərbaycan
dövlətinin bölgədə yaratdığı geosiyasi reallıqlar dünya
informasiya məkanında bütün aydınlığı və əhatəliliyi ilə əkssəda verdi. Dövlətimizin başçısı 4 saatdan artıq, 4 xarici dildə
50-dək sualı tutarlı dəlillərlə, əsaslı şəkildə cavablandırmaqla
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə siyasi-diplomatik mövqeyini daha
da möhkəmləndirdi.”

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli
Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev
beynəlxalq aləmdə geniş əks-səda
doğurmuş, böyük maraq və rəğbətlə
qarşılanmış bu mətbuat konfransı
barədə mediaya açıqlamasının davamında bildirib:
– 44 günlük Vətən müharibəsi
dövründə də Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev dünyanın ən aparıcı
media qurumlarına, demək olar ki, hər
gün müsahibələr vermiş, Qarabağ
savaşında ölkəmizin ədalətli mövqeyinə
geniş və mötəbər beynəlxalq informasiya dəstəyi qazandırmışdı.
Müharibə günlərində bu açıqlamları
ilə dövlətimizin başçısının müstəqil
dövlətin pozulmuş ərazi bütövlüyünü təmin etmək hüququnun aliliyini
dünyaya müstəsna bir məharətlə qəbul
etdirdiyinin şahidi olmuşduq. Həmin
müsahibələrdə Azərbaycan Prezidenti
hətta qərəzli, bəzən isə açıq-aşkar
düşmən mövqelərdən çıxış edən
jurnalistlərə qarşı peşəkar siyasətçiyə,
dünya səviyyəli liderə məxsus böyük
səbir, qətiyyət, soyuqqanlılıq nümayiş
etdirərək, necə deyərlər, onlara tarix,
hüquq dərsi keçmişdi.
Beynəlxalq auditoriya Qafqaz regionunda baş verən mürəkkəb ictimaisiyasi hadisələr barədə ən obyektiv
açıqlamaları artıq Azərbaycan liderinin
dilindən eşidib onun mötəbərliyini yəqin
etdiyindən Prezident İlham Əliyevin
Qarabağ savaşının bölgədə yaratdığı
yeni durum barədə son açıqlamalarını
da böyük maraq və rəğbətlə qarşıadı.
Tarixdə, bir qayda olaraq, sonda ədalət
zəfər çaldığına görə qalib Azərbaycanın
dövlət başçısının söylədikləri də hazırkı
dövrdə haqqın təsdiqi kimi səslənir.
Millət vəkili bildirib ki, əslində,
bu mətbuat konfransı həm də
Ermənistanın hələ də revanşist xülyalara dalan bəzi dairələrinə və onların

dünyada olan havadarlarına ünvanlanmış ciddi xəbərdarlıq oldu:
– Prezident İlham Əliyevin bu
mətbuat konfransı da Azərbaycan liderinin jurnalistlərlə keçirdiyi bütün digər
görüşləri kimi dolğunluğu, əhatəliliyi və
məzmun dərinliyi ilə yadda qaldı. Xarici
jurnalistlərin verdikləri sualların həm
qoyuluşunda, həm də mahiyyətində
artıq dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanı
qalib ölkə və dünya siyasətinə təsir
edə biləcək dövlət kimi qəbul etdiyini
təsdiqləyən aşkar notlar yer almışdı.
Təbii ki, verilən suallar arasında Qarabağ mövzusu, eləcə də Azərbaycanla
Ermənistan arasında münasibətlərin
inkişaf perspektivlərinə dair suallar
üstünlük təşkil edirdi.
Məlumdur ki, Ermənistan hazırda dərin iqtisadi və siyasi böhran
içərisindədir. Bəzi revanşist qüvvələr
vəziyyətdən yararlanaraq hakimiyyətə
gəlməyə calışırlar. Təbii ki, onların
arasında öz məqsədləri naminə erməni
xalqınım heysiyyatı ilə oynayaraq Qarabağı yenidən Ermənistana birləşdirmək
kimi çəfəng və gülünc vədlər verənlər
də var. Lakin reallıqlara bu baxış prizması, belə yanaşma tərzi erməni xalqına yeni bədbəxtliklərdən başqa heç
nə gətirə bilməz. Reallıq isə budur ki,
Azərbaycan Vətən müharibəsində qalib
gələrək öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi.
Bu gün artıq Qarabağda və işğaldan
azad edilmiş digər ərazilərimizdə bərpa
və quruculuq işləri getdikcə artan
vüsətlə davam edir.
Prezident İlham Əliyev mətbuat
konfransında bir daha xatırlatdı ki,
müharibənin nəticələri dəyişməz olaraq
qalır və qalacaq. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra edilir və tam icra
edilməlidir. Hətta bu gün Ermənistanda
yaranmış vəziyyətə baxmayaraq,
noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın
icrasında hər hansı əskiklik, ləngimə
olarsa, Ermənistan daha da ağır

duruma düşəcək.
Azərbaycan Prezidenti mətbuat
konfransının gedişində ona verilən
sualları cavablandırarkən bu məqama
tam aydınlıq gətirməklə II Qarabağ savaşının nəticələri ilə bağlı
ölkəmizin mövqeylərini daha da
möhkəmləndirdi və artıq hər kəsin
Azərbaycanı qalib ölkə olaraq qəbul
etmək məcburiyyətində olduğunu
vurğuladı. Bir çox xarici jurnalistin sualları səsləndirməzdən öncə Prezident
İlham Əliyevə müraciətlərində ifadə
olunan açıq rəğbət onların və təmsil
etdikləri qurumların Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqları düzgün
qiymətləndirdiklərindən və olduğu kimi
qəbul etdiklərindən xəbər verirdi.
AHİK sədri Xocalı soyqırımının ildönümü günü keçirilən
mətbuat konfransının Azərbaycan
həqiqətlərinin və xüsusilə Xocalı
faciəsi ilə bağlı gerçəklərin dünyaya çatdırılması baxımından da
müstəsna önəm daşıdığını söyləyib:
– Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin bu mətbuat konfransının məhz
fevralın 26-da, Xocalı faciəsinin 29-cu
ildönümü günündə keçirməsi təsadüfi
deyildi. Giriş sözü ilə iştirakçılara
müraciət edən Azərbaycan lideri işğalçı
Erməni dövlətinin, xalqımıza qənim
kəsilmiş erməni faşizminin müdhiş
müharibə cinayəti olan bu qətliam
haqqında bir daha ətraflı məlumat
verdi. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki,
Azərbaycan həqiqətlərinin, o cümlədən
Xocalı qətliamının beynəlxalq cinayət
kimi bütün ölkələr tərəfindən birmənalı
olaraq qəbul edilməsi gələcəkdə dünyanın heç bir yerində belə hadisələrin
təkrar olunmaması üçün zəruri
şərtlərdən biridir.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, bu gün artıq Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilir, bir
çox ölkə bu hadisəni rəsmən soyqırımı

“Dövlət başçısının xarici və yerli KİV mənsubları üçün 4 saatdan
çox davam edən mətbuat konfransında sualların hər birinə dəqiq və
ətraflı cavab verməsi, xüsusilə Qarabağ ətrafında olan mövzularla
bağlı suallara qətiyyətli fikirlər bildirməsi Azərbaycan həqiqətlərini
dünyaya çatdırmaq istiqamətində əvəzsiz iş oldu”.
Bunu Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini, siyasi şərhçi Arzuman
Abdulkərimov deyib. O, bildirib ki, biz haqlı olmuşuq, haqlı olaraq
dövlət başçısına güvənmişik və bundan sonra da güvənəcəyik:

Revanşist qüvvələrə xatırlatma:
gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var

“Üçtərəfli bəyanat imzalanandan sonra Azərbaycanı həm daxildə, həm xaricdə
sevməyən ünsürlər, anti-Azərbaycan qüvvələr
Xocalı, Xankəndi və Xocavənd rayonu
ətrafında manipulyasiyalar etməyə başladılar.
Kampaniya apardılar ki, bu müharibə yarımçıq hesab olunmalıdır, çünki burada artıq bu
üç rayonla bağlı məsələlər qeyri-müəyyəndir.
Amma o müqavilə imzalananda da nəzərdə
tutulmuşdu ki, noyabrın 10-dan sonra
proseslər siyasi və diplomatik münasibətlər
səviyyəsində yoluna qoyulacaqdır. Biz təbii
olaraq Ali Baş Komandana güvənərək bilirik
ki, bu məsələ də öz həllini tapacaq. Dövlət
başçımızın da dediyi kimi, bu məsələdə səbr
və təmkin nümayiş etdirilməlidir.
Bəzi mənbələrdən də məlumatlar sızdırılır
ki, Azərbaycanın yüksək rütbəli dövlət işçiləri,
güc strukturunun təmsilçiləri Xankəndidə
Araikin dindirilməsi məsələsinə nail ola
biliblər. Hər halda, bu dindirilmə Araiki sığallamaq, tumarlamaq məqsədi daşımır. Rusiya
sülhməramlıları ilə bağlı dövlət başçısı yenə
də öz fikrini açıq bildirdi ki, bəli, müəyyən
narazılıqlar var. Amma ümumilikdə proses
normal gedir. Əgər hanısısa bir narazılıqlar olacaqsa, Azərbaycan tərəfi buna da
öz qəti fikrini bildirəcək. Yəni buradan belə
nəticə çıxır ki, proses davam edir. Ola bilər
ki, danışıqların bəzi mərhələləri ictimaiyyət

üçün açıqlanmır. Düşünürəm ki, bu məsələdə
də bütün danışıqlar prosesi açıqlanmaya
bilər. Çünki dövlətin apardığı danışıqlarda
müəyyən nüanslar var ki, indiki məqamda
cəmiyyət üçün onun açıqlanması işin ziyanına
olar. Çünki uzun zaman Qarabağ danışıqları
gedən dövrdə həm iqtidarın opponentləri,
həm xaricdəki bəzi qüvvələr maksimum çalışırdılar ki, o danışıqların detallarını bilsinlər.
Sadəcə, biz Ali Baş Komandana güvənirdik
ki, orada Azərbayan dövlətinin əleyhinə olan
hər hansı bir müqaviləyə, bəyanata imza atıla
bilməz. Elə 44 günlük müharibənin nəticəsi
olaraq da o qənaətə gəlmişik ki, biz haqlı olaraq dövlət başçısına güvənmişik və bundan
sonra da güvənəcəyik.
Bilməliyik ki, sonda bu məsələ də
Azərbaycan dövlətinin xeyrinə öz həllini
tapacaqdır və həmin ərazilərdə xalqımızın bütün konstitusion hüquqları işləyəcək.
Azərbaycan bayrağı dalğalandırılacaq. Yəni,
bundan o tərəfə yol yoxdur. Yox, əgər bu gün
Ermənistanda hansısa revanşist qüvvələr, əli
Azərbaycan xalqının qanına batmış şəxslər
hakimiyyətə gələrsə, bu, Azərbaycan dövləti
üçün də bir fürsət olacaq ki, elə birdəfəlik o
qüvvələr darmadağın edilsin. Bu revanşist
qüvvələr Azərbaycana qarşı növbəti dəfə
işğalçılıq siyasəti yürüdərlərsə, nəinki bundan
əvvəl işğaldan azad olunmuş torpaqlara belə
gözlərinin ucları ilə baxa bilməzlər, eyni zamanda, Ermənistan dövlətinin ərazi bütövlüyü
təhlükə altına düşə bilər.
Çünki Ermənistan dövləti tarixi
Azərbaycan torpaqlarında formalaşdırılıb və
bizim istənilən zaman haqqımız var ki, öz
tarixi torpaqlarımıza gedə bilək. Azərbaycan
Ordusu da buna qadirdir. Revanşist qüvvələrə
ən yaxşı cavab bu olacaqdır: Əgər revanş
götürmək istəyirlərsə, gələcəkləri varsa,
görəcəkləri də var.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

kimi tanımışdır və bu proses davamlıdır. Azərbaycan dövləti, eyni zamanda,
ölkəmizin ictimai təşkilatları bu sahədə
böyük fəallıq göstərirlər. Odur ki, bu gün
dünyada Xocalı soyqırımı haqqında
kifayət qədər dolğun məlumat vardır.
Ermənistan dövlətinin hərbi cinayətləri
sənədləşdirilmiş, video, foto materiallar
kifayət qədər geniş auditoriyaya təqdim
edilmişdir. İndi bütün dünya görür və
bilir ki, Azərbaycan xalqı XX əsrin sonunda soyqırımına məruz qalmışdır.
Sonda Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev Rusiyanın
“Bolşaya Aziya” mediaholdinqinin
təmsilçisinin verdiyi sualda da
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin
yüksək qiymətini aldığını vurğulayıb:
– Rusiya Silahlı Qüvvələrinin “Zvezda” mediaholdinqini və “Bolşaya Aziya”
mediaholdinqini təmsil edən jurnalistin
sualı mənim diqqətimi xüsusi olaraq
cəlb etdi. O, dedi: “Cənab Prezident,
Siz bütün dünyanın gözü qarşısında
nadir presedent yaratdınız. Çünki Siz
Qarabağ müharibəsi zamanı mütləq
mənada sülhməramlı kimi çıxış etdiniz.
Siz 23 dəfə sülh haqqında danışdınız,
halbuki digər tərəf bir dəfə də olsun,
bu cür bəyanat vermədi.” Etiraf olunmalıdır ki, Rusiya tarixən Ermənistana
dəstək verən, onu himayə edən, hətta
daha dəqiq desək bu dövləti vaxtilə
quran və bu günədək yaşadan ölkədir.
Düşünürəm ki, bütün bu münasibətlərə
rəğmən Rusiyalı hərbi jurnalistin
Azərbaycan Prezidentinə xitabən
ifadə etdiyi sözlər əsl etiraf kimi qəbul
edilməlidir – Azərbaycanın təkcə hərbi
deyil, həm də mənəvi qələbəsinin etirafı
kimi.
Onu da əlavə edim ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyev son 17 ildə bir deyil, bir
çox presedentlər yaradıb, möhtəşəm
ilklərə imza atıb. Azərbaycanın Vətən
müharibəsində əldə etdiyi tarixi zəfər
də bu günədək xalqımızın, dövlətimizin
tarixində yer almış ən möhtəşəm qələbə
kimi daha bir ilk oldu. Bundan sonra
da Azərbaycanın yeni qələbələrinin,
tarixi nailiyyətlərinin davamı gələcək və
ölkəmiz dünyanın ən qüdrətli dövlətləri
sırasında öz layiqli yerini tutacaq.
Bütün bunlardan göründüyü kimi, qalib
Azərbaycanın səsi artıq dünyada gur
eşidilir və rəğbətlə qarşılanır.

Hazırladı: T.AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 26-da – Xocalının işğalı
günündə yerli və xarici mətbuat nümayəndələri üçün keçirdiyi
mətbuat konfransı ölkə ictimaiyyətinin böyük marağına səbəb olub.
Azərbaycan Televiziyasının canlı efirində yayımlanmış tədbir paytaxt Bakıda
olduğu kimi, rayonlarda, o cümlədən, mənim yaşadığım Masallıda da geniş
müzakirə və təqdir olunur. Şəxsən mən Azərbaycan liderinin çox ölçülü-biçili,
dəqiq və həddən artıq mənalı cavablarını dönə-dönə oxuyub qürur duydum.
Prezidentimiz İkinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, ermənilərin mülki
Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümündə də Ermənistanın işğalçılıq, terrorçuluq siyasətini cəsarətlə ifşa
etdi.

Status məsələsinin gündəlikdən
çıxarılması ədalətli mövqedir
Ürəyimdən xəbər verən məqamlardan biri
Türkiyənin Qlobal Jurnalistlər Şurası rəhbərinin
sualına dövlət başçısının cavabı oldu. Statusla
bağlı fikirlərini bildirən Prezident İlham Əliyev
dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq başa
çatıb. Amma təəssüf ki, otuz il davam edən danışıqlar heç bir nəticə verməyib və Azərbaycan
özü bu münaqişəni təkbaşına həll etməli olub.
Eyni zamanda, son iki ildə Ermənistan baş nazirinin yersiz və çox təhlükəli bəyanatları Minsk
qrupunun fəaliyyətini faktiki olaraq iflic edib.
Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatla
bu məsələ həll olunub.
Prezident qəti şəkildə bəyan etdi ki, erməni
xalqını aldadıblar, başının altına yastıq qoyublar
ki, status olacaq. Ermənistan və erməni xalqını
bu günə salan səbəblərdən biri də məhz o yalan
vədlərdir: Status “xülya idi, iddia idi, əsassız
istəklər idi. Bu istəklərə rəvac verən bəzi xarici
ölkələrin siyasətçiləri də erməni xalqının rəzil
duruma salınmasında öz rollarını oynadılar. Ona görə status məsələsi, ümumiyyətlə,
gündəlikdən çıxmalıdır. Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın əzəli torpağıdır. Faktiki olaraq,
biz bu gün, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ
ifadəsini də işlətməməliyik. Qarabağ aranlıdağlı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onun
bir hissəsində erməni xalqı yaşayır. Biz buna
etiraz etmirik. Baxmayaraq ki, erməni əhalisi ora
XIX əsrin əvvəllərində köçürülmüşdür. Biz etiraz
etmirik. Bizim başqa yerlərimizdə də erməni
əhalisi yaşayır və heç bir problem yaşanmır.
Ona görə statusla bağlı hesab edirəm ki, əgər
kimsə bu gün bu məsələni qaldırırsa, sülhə yox,
qarşıdurmaya daha çox xidmət göstərir”.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycan və erməni xalqları birgə
yaşamalıdır, bizim erməni xalqı ilə işimiz
yoxdur. Ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır.
Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Prezident maraqlı bir misal da çəkdi: “Azad edilmiş
bir kənddə iki yaşlı insan yiyəsiz qalmışdı. Yəni
oradan qaçan “qəhrəman” erməni əsgərləri
onları qoyub qaçmışdılar. Bir qadın idi, bir də
kişi. Onların yaşı çox idi. Onları biz gətirdik,
xəstəxanaya yerləşdirdik. Ondan sonra da
Ermənistan tərəfi ilə əlaqə saxladıq ki, biz
dövlət sərhədində onları təhvil vermək istəyirik.
Biz onları sərhədə gətirəndə onlar yaşlı qadını
qəbul etdilər, yaşlı kişini qəbul etmədilər. Dedilər

ki, bu, artıq xəstədir. Bizim də buna baxmağa imkanımız yoxdur. Bunun heç bir qohumu
yoxdur. Əgər biz bunu qəbul etsək, buna kim
baxacaq? Baxın, bu əxlaqsızlığın dərəcəsi
varmı?.. O yaşlı kişi bizdə qaldı”.
Prezident qeyd etdi ki, bu gün Rusiya–
Türkiyə Monitorinq Mərkəzi uğurla fəaliyyət
göstərir və onun əsas məqsədi postmüharibə
dövründə nəzarət etmək, pilotsuz uçuş aparatlarından da istifadə edərək monitorinq aparmaqdır ki, münaqişə zonasında hər hansı bir
qarşıdurma olmasın. Dövlət başçısı müharibə
dövründə və müharibədən sonra Türkiyə
tərəfinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək
dedi ki, Türkiyə müharibənin ilk günlərindən
çox müsbət, sülhə və sabitliyə hesablanmış
davranış göstərib, Azərbaycanın haqq işinə
dəstək verib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan,
eləcə də müdafiə naziri, xarici işlər naziri, digər
nazirlər, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri
ilk günlərdən çox dəqiq açıqlamalar veriblər və
bu siyasi və mənəvi dəstək həm Azərbaycanı
gücləndirib, həm də bir çoxları üçün çox ciddi
mesaj olub. Müharibədən sonra da Türkiyə
çox müsbət münasibət göstərir. Ümumiyyətlə,
Türkiyə bu gün dünya miqyasında güc mərkəzi
kimi, bütün bölgələrdə çox müsbət rol oynayır,
bizim bölgəmizdə də bu, sülh və sabitlik üçün
çox önəmlidir.

Ələşrəf NİFTİYEV,
Azərbaycan Yazıçılar və
Jurnalistlər birliklərinin üzvü

Ermənistanda siyasi böhran:
Prezidentin impiçmenti baş tutacaqmı?
Lakin Ermənistan prezidenti Armen
Sarkisyan Qasparyanın vəzifədən azad
edilməsi ilə bağlı baş nazirin təqdimatını
təsdiq etməyib. Bu barədə “Sputnik
Armeniya” Ermənistan prezidentinin
administrasiyasına istinadən məlumat
yaymışdı. Prezident Armen Sarkisyanın bu addımından sonra Paşinyan
ölkə Konstitusiyasına istinad edərək,
yenidən təqdimat göndərib. Prosedura
əsasən, Sarkisyan ya təqdimata cavab
verməli, ya da məsələni Konstitusiya
Məhkəməsinə göndərməli idi. Lakin
Nikol Paşinyan Konstitusiya Məhkəməsi
hakimlərinin Qasparyanın xeyrinə qərar
çıxaracağından ehtiyatlandığı üçün
məsələni prezidentlə həll etməyə çalışmış, tərəfdarlarının toplaşdığı mitinqdə
təqdimata müsbət reaksiya olmayacağı təqdirdə Prezidentin impiçmenti
məsələsinin qoyulacağını bildirib.
Lakin bundan da bir nəticə hasil
olmadıqda baş nazir martın 1-də prezidentin iş yerinə gələrək onunla görüşmüşdü. Ermənistan KİV xəbər vermişdi
ki, Paşinyan görüşü tərk etdikdən
sonra prezidentin ünvanına sərt ittihamlar səsləndirib və baş qərargah rəisinin
təcili istefa verməsini tələb edib.
Prezidentin tələblərə məhəl qoymadığını və aralarında fikir ayrılıqlarının
davam etdiyini görən Nikol Paşinyan
Təhlükəsizlik Şurasının toplantısını
çağırmışdı. İclasda ölkədə yaranmış
ağır və böhranlı vəziyyət müzakirə
olunub, daxili siyasi amillərin yaratdığı gərginlikdən çıxış yolları axtarılıb.
Ancaq Ermənistan prezidenti Armen
Sarkisyan və baş qərargah rəisi Onik
Qasparyan toplantıya qatılmağı lazım
bilməyiblər.
Bütün bunlarla yanaşı, müxalifətin
tələblərinə baxmayaraq istefa vermək
niyyətindən tamamilə uzaq olduğunu
büruzə verən Ermənistan baş naziri
yenidən Respublika meydanında mitinqə
qatılıb. O, buradakı çıxışında bu ilin
oktyabrında ölkədə yeni referendum
keçiriləcəyinin anonsunu verib. Onun
sözlərinə görə, referendum ölkəni
yenidən prezident respublikası formasına qaytarmaq üçün təşkil olunacaq.
Hökumət başçısı müxalifətin bununla
bağlı müvafiq memorandumu imzalayacağı təqdirdə növbədənkənar parlament
seçkilərinə getməyə hazır olduğunu
da əlavə edib. Paşinyan deyib: “Gəlin
seçkiyə gedək və baxaq, görək xalq
kiminlədir”.
Mitinqlərdən öz məqsədləri üçün

Qarabağ uğrunda müharibəni uduzmuş Ermənistanda
baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə eturaz aksiyaları
davam etməkdədir. Ölkənin müxtəlif siyasi qüvvələrinin təmsil
olunduğu müxalifət baş naziri xəyanətdə və satqınlıqda ittiham
edir. Bir müddət əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş
qərargah rəisi Onik Qasparyan da bir qrup yüksək çinli zabitlə
birgə müxalifətçilərə dəstək vermiş, Paşinyanın istefasını tələb
etmişdir. Bundan qəzəblənən Paşinyan Qasparyanın özünü
vətənə xəyanətdə ittiham edərək fevralın 25-də onun istefaya
göndərilməsi barədə prezidentə təqdimat vermişdir.
istifadə etməyə çalışan Paşinyan
düşmənlərini xəyanətdə ittiham edərək
bildirib ki, hazırda istefasını tələb etdiyi
baş qərargah rəisi Onik Qasparyan
göstərişi Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyandan alıb. Amma
müxalifət onun dediklərinə əks-arqument
gətirməkdə çətinlik çəkmir. Misal
üçün, İşıqlı Ermənistan Partiyasının
sədri Edmon Marukyan baş nazirdən
mitinqdə dediklərini sübuta yetirməyi
tələb edib: “Baş nazir deyir ki, Qasparyan göstərişləri Sarkisyandan alır. Qoy
Paşinyan dediklərini sübut etsin, dəlil
göstərsin, ya da danışmasın”.
Martın 1-də İrəvanın Baqramyan
prospektində “Vətənin xilası üçün
hərəkat”ın mitinqində çıxış edən ARDF
təmsilçisi İşxan Saqatelyan isə deyib:
“Bu dəli mitinqdə erməni, “Artsax” xalqından və diaspordan səhvlərinə görə üzr
istədi. Nikol, üzrxahlıq azdır, çox az. Sən
Hadrutu, Şuşanı qaytara bilməyəcəksən,
sən bizim ölən oğullarımızı qaytara
bilməyəcəksən, sən getməlisən!”

Daşnak lider bildirib ki, Nikol Paşinyana qarşı mübarizə davam edəcək:
“Baqramyan prospekti – bizim mübarizə
meydanımızdır. Bura bizim evimiz,
səngərimiz, erməni xalqının döyüş
meydanıdır. Martın 3-də keçiriləcək
parlament iclasında hökumətlə sualcavab olacaq. Qanuna görə, baş nazir
parlament iclasında iştirak etməlidir.
Həmin gün biz meydanda mitinq
keçirəcəyik, saat 16.00-da bura toplaşacağıq. Sabah etiraz və itaətsizlik davam
edəcək”. ARDF təmsilçisi, eyni zamanda, prezident Armen Sarkisyana dəstək
məqsədilə onun iqamətgahının qarşısına yürüş etməklə bağlı çağırış edib.
Dünən müxalifətin “Vətənin xilası
üçün hərəkat”ının parlament binası
qarşısında keçirilən mitinqi polis və
baş nazir Nikol Paşinyanın tərəfdarları
ilə toqquşma olmadan başa çatıb.
Müxalifət liderlərindən biri bildirib: “Biz
bu gün mitinqi qurtarırıq. Gecə burada
qalacağıq və Ermənistanın azad olunması məhz buradan başlanacaq”.

Mitinq üç saat davam edib. Aksiyada müxtəlif partiyaların təmsilçələri,
eləcə də general Yuri Xaçaturov, sabiq
müdafiə naziri Seyran Ohanyan və Milli
Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri
Artur Vanetsyan çıxış ediblər. Mitinq iştirakçılarının bir hissəsi gecələmək üçün
parlament binası qarşısında qurulan çadırlarda qalıb. Təşkilatçılar bildiriblər ki,
növbəti aksiyalar barədə əlavə məlumat
veriləcək.
Hazırda Ermənistanda vəziyyət
gərgin olaraq qalır. Həm müxalifətin
mitinqləri, həm də baş nazirlə prezident
arasında qarşıdurma pik həddə çatıb.
Dünən Ermənistan parlamentindəki
hakim “Mənim addımım” fraksiyası
tərəfindən prezident Armen Sarkisyanın impiçment məsələsi gündəmə
gətirilib. “Sputnik Armeniya”nın verdiyi
məlumata görə, hakim fraksiyanın
deputatı Vaqan Ovakimyan “facebook”
səhifəsində yazıb ki, buna səbəb
prezident Sarkisyanın Onik Qasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi barədə
sərəncam layihəsini imzalamaqdan
imtina etməsidir.
Ovakimyan bildirib ki, konstitusiyanın 139-cu maddəsinə əsasən, prezident baş nazirin sərəncam layihəsini
etirazla geri qaytarmaq hüququna
malikdir: “Ancaq, əslində, məsələ belə
deyil. Prezident özbaşına sərəncam
layihəsini ona təklif edən orqana
qaytara bilməz. Baş nazir konstitusiyanın 155-ci maddəsinə uyğun olaraq,
öz səlahiyyətləri çərçivəsində baş
qərargah rəisinin vəzifədən azad olunmasını təklif edib. Hətta insan ən emosional təxəyyüllə bu prosesdə konstitusiyaya zidd element görə bilməz. Biz,
əslində, prezidentin səlahiyyətlərindən
özbaşına istifadəni görürük. Prezidentin
səlahiyyətlərindən özbaşına istifadə
dövlət təhlükəsizliyini təhdid altında
qoya və stabilliyi poza bilər. Buna görə
də konstitusiyanın 141-ci maddəsinin
kobud surətdə pozulduğunu nəzərə alaraq, prezidentin impiçment prosesinin
başlanılması üçün aydın əsaslar var”.
Bütün bunlarla bərabər, Paşinyanın
partiyasının impiçment tələbinin baş
tutub-tutmayacağı, eləcə də hər gün
davam edən mitinqlər fonunda baş nazirin öz kreslosunu necə qoruya biləcəyi
məsələsi açıq qalır. Bu suallara, yəqin
ki, yaxın günlərdə cavab tapılacaq.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”
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Milli Prioritetlər qarşıdakı 10 il ərzində ölkəmizin
sosial-iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirəcək
Əldə edilən iqtisadi üstünlük,
uzun illər formalaşdırılan ictimaisiyasi və sosial-iqtisadi bünövrə
ölkənin hərbi qüdrətini də yüksəldib.
Bu uğurlar torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi və ərazi bütövlüyünün
bərpası ilə nəticələnən tarixi qələbəmizi
şərtləndirib. Ötən il noyabrın 
10-da imzalanan tarixi Bəyanatla
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi
suverenliyinin təmini işğaldan azad
edilən ərazilərin mövcud iqtisadi
potensialından xalqımızın rifahı üçün
tam istifadə olunmasına geniş imkanlar
yaradıb.
Bununla bərabər, uzun müddətdir
ki, qlobal bəlaya çevrilən koronavirus
pandemiyası ilə aparılan səmərəli
mübarizə, ümumdövlət məqsədləri
naminə həmrəylik təcrübəsi və ərazi
bütövlüyünün bərpası irimiqyaslı və
dərin islahatların aparılmasına zəruri
əsasları gücləndirib. Əvvəlki illərdə
reallaşdırılan islahatlar hesabına
respublikanın sosial-iqtisadi potensialı
artıb, iqtisadiyyatın xarici təsirlərə
dözümlülüyü yaxşılaşıb. Azərbaycanda
sosial-iqtisadi quruculuq tədbirləri və
ərazi bütövlüyünün təmini uzunmüddətli
dövrdə Azərbaycanın daha keyfiyyətli
inkişaf mərhələsinə keçməsinə, sürətlə
inkişaf edən, yüksək rifaha malik lider
dövlət olmasına müsbət təsir göstərib.
Hazırda müstəqil və suveren
Azərbaycan dövləti postpandemiya
və postkonflikt dövründə keyfiyyətcə
yeni olan və 2021‒2030-cu illəri
əhatə edən strateji mərhələyə daxil
olur. Ölkənin ərazi bütövlüyünün
bərpası ilə səciyyələnən yeni strateji
dövrdə dərin struktur-institusional
islahatlar hesabına yüksək iqtisadi
artım mənbələrinin tapılması vasitəsilə
Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin daha
da artırılması, yüksək rifah cəmiyyətinin
qurulması, azad edilmiş bölgələrə tarixi
qayıdış və əbədi məskunlaşmanın
təmin edilməsi qarşıda mühüm vəzifə
kimi durur.
Qlobal iqtisadi reallıqlar, eləcə
də yeni inkişaf mərhələsində qarşıya
qoyulan məqsədlər Azərbaycanın əsas
sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin və
buna uyğun milli prioritetlərin müəyyən
olunmasını tələb edir.
Son illər ərzində ölkəmizdə
yaradılan siyasi və makroiqtisadi sabitlik
Azərbaycanın regiondakı xüsusi rolunu
fərqləndirir. Bu baxımdan hazırda
Azərbaycanın hər bir vətəndaşının
öz potensialını reallaşdırması üçün
əlverişli şərait yaradılır. Bu gün yalnız

Son illərdə artan iqtisadi güc Azərbaycana Cənubi
Qafqazın və ətraf regionların iqtisadiyyatlarını
dəyişdirməyə qadir böyük layihələrin təşəbbüskarı olmaq
imkanı verib. Ölkə regional iqtisadiyyatın lokomotivi olaraq
dünyanın enerji təhlükəsizliyinin etibarlı tərəfdaşlarından
birinə çevrilib. Bütün bunlar Azərbaycanın regionda
iqtisadi rolunu yüksəldib, xarici təsirlərə davamlı olmasına
və müstəqil dövlət kimi suverenliyinin güclənməsinə
möhkəm zəmin yaradıb.
iş yeri tapmaq deyil, eləcə də iş yeri
yaratmağa çalışan hər bir şəxsə dövlət
tərəfindən bir sıra tədbirlər vasitəsilə
müvafiq qanunvericiliyin tətbiqi yolu ilə
dəstək verilir.
Həyata keçirilən uğurlu islahatlar
nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı
2014-cü ildən başlanan və bir neçə il
davam edən qlobal maliyyə-iqtisadi
böhrandan itkilərsiz çıxdığı kimi,
hazırda koronavirusun yaratdığı
problemləri də tədricən möhkəmlənən
iqtisadi-maliyyə potensialı hesabına
aradan qaldırmağa, iqtisadi sabitliyi
qoruyub-saxlamağa qadirdir.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın
tədricən güclənən iqtisadi-maliyyə
potensialı haqqında aydın təsəvvür
yaratmaq üçün ötən ilin bir sıra
göstəricilərinə diqqət yetirmək istərdik.
Belə ki, 2020-ci ildə respublikada
məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti
dünya üzrə göstəricidən təxminən 4
dəfə az olub. Azərbaycan qarşılaşdığı
xarici şoklarla mübarizədə xarici
deyil, öz resurslarına əsaslanmaqla
borc dayanıqlılığını qoruya bilib.
Həmçinin 2020-ci ildə dövlət
büdcəsinin azalan gəlirlərinin və artan
xərclərinin tarazlaşdırılması üçün
“fiskal fəza”dan istifadə etməklə büdcə

dürüstləşdirilməsi çərçivəsində 2,3
milyard manatlıq əlavə maliyyə təminatı
yaradıb.
Ötən il ölkədə pul təklifinin artması
və uçot dərəcəsinin azaldılması
fonunda monetar siyasətin
yumşaldılması fiskal genişlənmə
siyasəti ilə əlaqələndirilib. Beləliklə,
fiskal və monetar siyasətin əsas
hədəfi makroiqtisadi sabitlik və
iqtisadi aktivlik arasında balansın
qorunması olub. Pandemiya əleyhinə
toplanan 3,5 milyard manatlıq
vəsait hesabına iqtisadi geriləmə
yumşaldılıb, makroiqtisadi sabitlik
qorunub, məşğulluğa dəstək verilib,
sahibkarlara kömək olunub, sosial
layihələr genişləndirilib, bank kreditləri
restruktrizasiya edilib. zəmanət və
subsidiyalar verilib, strateji valyuta
ehtiyatları demək olar ki, sabit qalıb.
Bütün bunlar onu göstərir ki,
ötən il ərzində Azərbaycan hökuməti
tərəfindən dünya iqtisadiyyatında
gedən proseslər diqqət mərkəzində
saxlanılaraq, baş verə biləcək
neqativ iqtisadi tendensiyaların ölkə
iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin
neytrallaşdırılması üçün preventiv
tədbirlər uğurla reallaşdırılıb. Belə ki,
neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşmasının

Azərbaycan- İtaliya mədəni
əlaqələri qədim köklərə əsaslanır
Siyasi çəkisi və güclü
iqtisadi potensialı ilə Avropa
İttifaqının önəmli dövlətləri
sırasında yer alan İtaliya
ilə müstəqil Azərbaycan
arasında münasibətlər ildənilə genişlənməkdədir. Bu
gün Azərbaycanla “Böyük
səkkizliyin”in üzvü olan
İtaliya müxtəlif istiqamətlərdə
uğurla əməkdaşlıq edirlər. İki
ölkə arasında münasibətlər
strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəlib.
Təsadüfi deyildir ki, İkinci
Qarabağ müharibəsindən
sonra Azərbaycana səfər
edən ilk Avropa nümayəndə
heyəti məhz İtaliyadan olub.
Ötən il dekabrın 7-də İtaliya
Deputatlar Palatası sədrinin müavini
Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti dinc əhalinın
atəşə məruz qaldığı Ağdam və Gəncə
şəhərlərində olmuşdur. Prezident İlham
Əliyev nümayəndə heyətini qəbul
etmiş və görüşdəki çıxışında demişdir:
“Mən çox istərdim ki, İtaliya şirkətləri
bu işlərdə, yəni bərpa, yenidənqurma
işlərində fəal iştirak etsinlər. İtaliya
tərəfinə artıq bu təkliflər verildi”.
Azərbaycanın İtaliya ilə
münasibətləri təkcə iqtisadi sahələri
deyil, həm də mədəniyyət sferasında
uğurla davam etdirilir. Prezident İlham
Əliyev bu barədə demişdir: “Mədəniyyət
sahəsində münasibətlərimiz uğurla
inkişaf edir. 2012-ci ildə Romanın
görkəmli Villa Borgeze parkında dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
abidəsinin açılışı olmuşdur. Hazırda
Azərbaycan Dillər Universitetində
italyan dili tərcüməsi ixtisası və İtalyan
Dili Mərkəzi fəaliyyət göstərir. İtaliya
Avropada azərbaycanlı tələbələrin ali
təhsil aldığı əsas ölkələrdən biridir”.
İtaliya qədim sivilizasiyanın beşiyidir.
İtalyan mədəniyyəti, incəsənəti, kino
sənəti Azərbaycanda çox sevilir. Qədim
tarixə malik olan Azərbaycan–İtaliya
mədəni əlaqələri müstəqillik illərində

daha da inkişaf etmişdir. Bu əlaqələrin
möhkəmləndirilməsində Prezident
İlham Əliyevın və Birinci vitse-prezident,
Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri
Mehriban xanım Əliyevanın böyük
xidmətləri var. Dövlət başçımızın
İtaliyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin
paytaxtındakı məşhur Villa Borghese
parkında dahi Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsini
ziyarət etməsi mədəni əlaqələrimizin
tarixinə dəyərli töhfədir.
Bu abidə “Dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 23 dekabr tarixli sərəncamına
əsasən ucaldılıb. Həmin sərəncama
uyğun olaraq, Nizami Gəncəvinin
yubileyinə həsr edilmiş silsilə tədbirlər
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə 2012-ci ilin aprelində
abidənin açılışı olub.
Prezident İlham Əliyev ötən ilin
dekabrında İtaliyaya dövlət səfərində
verdiyi bəyanatda deyilir: “Biz bu gün,
cənab Prezidentin (İtaliya Prezidenti
nəzərdə tutulur—red.) dediyi kimi,
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa da
toxunduq. Biz bu sahədə əməkdaşlığı
dərinləşdirmək istəyirik. Azərbaycanın
İtaliyada Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı

nəzərdə tutulur.”
Prezidentimizin səfəri zamanı
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi ilə İtaliya
Respublikasının Mədəni İrs, Fəaliyyətlər
və Turizm Nazirliyi arasında mədəniyyət
sahəsində əməkdaşlıq haqqında
Anlaşma Memorandumu da imzalandı.
Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanla İtaliya
arasında mədəni əməkdaşlığın geniş
perspektivləri var.
Azərbaycan üçün zəngin
mədəniyyətə, böyük dövlətçilik tarixinə,
güclü iqtisadiyyata, dünya siyasətində
özünəməxsus yerə malik olan bir ölkə
kimi İtaliya həmişə mühüm maraq
kəsb edib. Mədəniyyət tarixçiləri qeyd
edirlər ki, Azərbaycanda incəsənətin
müxtəlif istiqamətlərinin təşəkkülü
və formalaşmasında antik Roma
mədəniyyətinin təsirini inkar etmək
olmaz.
Ədəbiyyatşünas Samir Tağıyevin
qeyd etdiyinə görə, M. F. Axundzadənin
komediyaları fransız və ingilis dilləri ilə
yanaşı, italyan dilində də nəşr olunub.
İtaliyanın Neapol kitabxanasından əldə
olunmuş materiallar göstərir ki,
M. F. Axundzadənin komediyalarının
italyan nəşrləri bir neçə mənbədə öz
əksini tapmışdır.
Azərbaycan musiqisinə professional

tədiyə balansına təsirlərinin proqnoz
ssenariləri hazırlanaraq, bu ssenarilərə
əsasən sabitləşdirici tədbirlər paketi
həyata keçirilib.
İqtisadi və sosial sahələrin inkişafı
istiqamətində reallaşdırılan tədbirlərin
miqyasını aydın təsəvvür etmək
məqsədilə bəzi statistik göstəriciləri də
diqqətə çatdırmaq istərdik. Belə ki, ötən
il pandemiya və müharibə şəraitində
Azərbaycan iqtisadiyyatında müsbət
dinamika müşahidə olunub: qeyri-neftqaz sənayesi 11,3 faiz, neft-qaz sektoru
üzrə əsas kapitala investisiyaların
həcmi 8,6 faiz, xarici mənbələr üzrə
əsas kapitala investisiyaların həcmi isə
21,8 faiz artıb, kənd təsərrüfatında 2
faiz artım qeydə alınıb.
Ölkənin enerji resurslarının
səmərəli istifadəsi, iqtisadi azadlıqların
təmin olunması, “kölgə iqtisadiyyatı”
ilə mübarizə və digər sahələrdə
əldə olunan uğurlar makroiqtisadi
göstəricilərin əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdırılmasına imkan yaradıb.
Azərbaycan artıq iqtisadi baxımdan
regionun ən güclü dövləti kimi bütün
dünya tərəfindən qəbul olunub.
Uğurlu sosial-iqtisadi və siyasi
nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər
qarşıdakı illərdə Şərqlə Qərbin qovşağı
olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da
artacağına əminlik yaradır. Bu imkanlar
2030-cu ilə qədər olan mərhələdə
Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin
möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat
standartlarına əsaslanan yüksək sosial
rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə
çevrilməsinə zəmanət verir. Azərbaycan
dövləti ölkədə əhalinin rifahının daha da
artırılması üçün sosialyönümlü bazar
iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yolunu
seçmişdir.
Regionda yeni beynəlxalq və regional
nəqliyyat-logistika dəhlizinin bərpa
olunması ölkəmizin qlobal bazarlara çıxış
imkanlarını artırmaqla yanaşı, işğaldan
azad edilmiş ərazilərin inkişafına da
əhəmiyyətli təkan verəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq
edilməsi haqqında sərəncamı da onu
göstərir ki, iqtisadi siyasətin daha
səmərəli, yüksək səviyyədə idarə
olunması zərurətinə bu gün çox
ehtiyac duyulur. Bütün bunlara görə
də milli prioritetlərin 2030-cu ilədək
reallaşdırılması mühüm önəm daşıyan
bir addımdır.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Avropa dəyərlərinin inteqrasiya
edilməsi də məhz mərkəzi İtaliya
olan opera sənəti ilə bağlı olmuşdur.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, görkəmli
bəstəkar Ü. Hacıbəylinin opera
yaradıcılığı İtaliya opera sənətinin
əsas xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır.
Azərbaycanın ilk vokal ifaçılarının,
məhz bu ölkədə təhsil almaları da bu
əlaqələrə misal ola bilər. Məsələn,
istedadlı vokal ifaçısı Şövkət
Məmmədovanın dünyanın ən məşhur
musiqi təhsil ocağı sayılan Milanda
oxuması mədəni əlaqələrimizin bariz
nümunəsidir.
Milanda təhsil alan digər vokal
ifaçı, Azərbaycanın görkəmli müğənnisi
Bülbül idi. O, sovet hakimiyyətinin ilk
çağlarında vokal texnikasını daha da
təkmilləşdirmək üçün 1924 və 1927-ci
illərdə İtaliyaya göndərilmişdi. Sonrakı
illərdə Azərbaycan–İtaliya mədəni
əlaqələri sistemində bu ənənə daha da
inkişaf etdirilmişdir. Böyük müğənnimiz
Müslüm Maqomayev də İtaliyada vokal
təhsili almışdı.
Rəssamlıq sahəsində də əlaqələr
yaranmışdı. İtaliya rəssamlıq sənətinə
kütləvi marağın oyadılmasında
R.Mustafayev adına Milli İncəsənət
Muzeyinin fəaliyyəti diqqətəlayiqdir.
Belə ki, muzeyin yarandığı ilk vaxtlarda
italyan sənətkarlarının əsərlərinin
nümayişinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Hazırda muzeydə İtaliya zalı fəaliyyət
göstərir.
Rəssamlarımızın əsərləri dəfələrlə
Romada və İtaliyanın digər şəhərlərində
keçirilən sərgilərdə nümayiş olunub.
Elə Xalq rəssamı Sakit Məmmədovun
əsərləri də bu yaxınlarda Romada
keçirilən sərgidə əsas eksponatlardan
idi.
Azərbaycanda İtaliya filmlərinə
maraq böyükdür. Müxtəlif vaxtlarda
İtaliyada Azərbaycan filmləri, eyni
zamanda, Azərbaycanda İtaliya filmləri
festivalları keçirilmişdir. Bu festivallar
İtaliya və Azərbaycan kino sənətinin
keçmişini, bugününü və gələcəyini
təbliğ etmək mənasında böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Əlbəttə, Azərbaycan–İtaliya mədəni
əlaqələri bunlarla yekunlaşmır. Bu
əlaqələr inkişaf edir, təkmilləşir və
xalqlarımızın, dövlətlərimizin bir-birinə
yaxınlaşmasında əhəmiyyətli rol
oynayır.

Hazırladı:
M. MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın mədəniyyət naziri
Türkiyənin xarici işlər naziri ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyə Respublikasında səfərdədir.
Mədəniyyət Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, səfər çərçivəsində nazir Anar Kərimovun
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu
ilə Ankarada görüşü keçirilib.
Martın 2-də keçirilən görüşdə ikitərəfli
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub,
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsindən məmnunluq ifadə edilib.
Ölkələrimizin həyata keçirdikləri birgə layihələrin
əhəmiyyəti vurğulanıb. Dövlət rəsmilərinin qar-

şılıqlı səfərlərinin iki ölkə arasında əməkdaşlıq
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi işinə
töhfə verdiyi bildirilib.
Söhbət zamanı Türkiyə–Azərbaycan birliyinin təcəssümü olan tarixi zəfərdən, 44 günlük
Vətən müharibəsində qardaş ölkənin göstərdiyi
böyük dəstəkdən söz açılıb.
Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, mədəniyyət
sahəsində inkişaf perspektivləri, həmçinin
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir
mübadiləsi aparılıb.

Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının uçuş-enmə zolağı tikilir

Prezident İlham Əliyevin
tapşırığına əsasən, işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə bir sıra
layihələrin icrasına başlanılıb.
Belə layihələrdən biri də Füzuli
rayonu ərazisində beynəlxalq
hava limanının tikintisidir.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki,
“Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi”

layihəsinə aerovağzal (terminal) binası,
3000x45 metr ölçüdə asfalt-beton örtüklü uçuşenmə zolağı, perron, yönəldici yol, uçuş-enmə
zolağının işıq-siqnal sistemlərinin, aeronaviqasiya və meteoroloji avadanlıqların quraşdırılması,
transformator yarımstansiyalarının tikintisi,
köməkçi binalar, qurğular və xarici mühəndiskommunikasiyalarının inşası (elektrik, qaz, su
və rabitə) aiddir.
Əvvəlcə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında uçuş-enmə zolağının tikintisinə başlanılıb.
Tikintini həyata keçirən “AzVirt” MMC şirkətinin
mühəndisi Şaiq Qocayev AZƏRTAC-ın bölgə
müxbirinə bildirib ki, uçuş-enmə zolağının
uzunluğu 3000 metr, eni hər tərəfdə 7,5 metr
təhlükəsiz zolağı da daxil olmaqla 60 metrdir.
Hazırda minalardan təmizlənən ərazilərdə
uçuş-enmə zolağının özülü hazırlanır. Bunun
üçün torpaq yatağı çıxarılıb, əvəzinə təbii çınqıl
materialı verilməklə hamarlanır və kipləşdirilir.
Çınqıl işləri başa çatdıqdan sonra asfalt-beton
örtüyü salınacaq.
Uçuş-enmə zolağının ilin sonunadək
istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

“YAŞAT” Fondunun təşəbbüsü, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilati dəstəyi
ilə İsraildən Azərbaycana tibbi-humanitar yardım məqsədi ilə oftalmoloqlardan
ibarət nümayəndə heyəti gəlib.

“YAŞAT” Fondunun təşəbbüsü ilə İsraildən
ölkəmizə humanitar həkim heyəti gəlib

Vətən müharibəsində yaralanmış
qazilərimizin oftalmoloji cərrahi və tibbi
müalicəsi məqsədi ilə 8 nəfərlik həkim heyəti
humanitar yardım çərçivəsində ölkəmizə gəlib.
Həkimlər gözündən zədə almış
hərbçilərimizin müayinəsini və əməliyyatlarını
həyata keçirəcəklər.
İki gün ərzində israilli həkimlər 123 qazimizi
müayinə ediblər. Onlardan 5-i artıq əməliyyat
edilib, daha 20 nəfərin əməliyyatı isə növbəti

günlərdə baş tutacaq.
Xatırladaq ki, “YAŞAT” Fonduna müraciət
etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün
yashat.gov.az portalı istifadədir.
Fondun hesabatlılığı ilə tanış olmaq üçün
keçid: https://yashat.gov.az/report/tableau
Həmçinin, Fondun 8110 “Çağrı” Mərkəzi
fəaliyyət göstərir/

“Xalq qəzeti”

İtaliyanın Kalyari Universiteti ilə
əməkdaşlıq başlanır
Son illər Azərbaycan və
İtaliya respublikaları arasında
əməkdaşlığın şaxələndirilməsi
prosesi yeni mərhələyə qədəm
qoyub. Azərbaycan – İtaliya
əlaqələrinin gündən-günə
genişlənməsi, o cümlədən
təhsil sahəsinin dinamik inkişafında da əhəmiyyətini bir daha
təsdiqləyib.
Bu günlərdə ölkəmizin
ali təhsil məkanında ilk ikili
diplom praktikasına imza atan
Azərbaycan Turizm və Menec-

ment Universiteti (ATMU) ilə
İtaliya Respublikasının nüfuzlu
Kalyari Universiteti arasında
akademik sahədə əməkdaşlığa
dair Anlaşma Memorandumu
imzalanıb.
Qeyd edək ki, Kalyari
Universiteti İtaliyada fəaliyyət
göstərən ən nüfuzlu və qədim
ali təhsil müəssisələrindən biri
hesab edilir. Əməkdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumunda
müəllim – tələbə mübadiləsi
və ikili diplom layihəsi prioritet

istiqamət kimi öz əksini tapıb.

Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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YAP Lerik rayon təşkilatı ötən
ilin yekunlarını müzakirə edib

TÜRKSOY-un iqamətgahında Nizami
Gəncəviyə həsr olunmuş tədbir
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi
ili” elan olunması ilə əlaqədar T
 ÜRKSOY-un iqamətgahında
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 880 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi, TÜRKSOY Beynəlxalq Mədəniyyət Təşkilatı
və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkil etdiyi “Dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” mövzusunda kitab və foto
sərginin açılış mərasimi keçirilib.
Açılış mərasimində TÜRKSOY-un
baş katibi Düsen Kaseinov çıxış
edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb və təşəkkürünü bildirib. O, böyük
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
880-ci ildönümünün TÜRKSOY-da
qeyd edilməsindən böyük məmnunluq
duyduğunu söyləyib və ortaq

dəyərlərimiz olduğunu vurğulayaraq,
bundan qürur duyduğunu bildirib.
Azərbaycan Respublikasının
mədəniyyət naziri Anar Kərimov çıxış
edərək ilk rəsmi səfərinin qardaş
Türkiyəyə olduğundan qürur duyduğunu bildirib. Prezidentinin qərarı
ilə bu ilin dahi Azərbaycan şairi

“Nizami Gəncəvi ili” elan olunduğunu qeyd edərək tədbirin təşkilinə
görə TÜRKSOY-a, xüsusilə, Düsen
bəyə və Türkiyə Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinə öz təşəkkürünü
bildirib. Nazir Nizami yaradıcılığı
haqqında çıxış edərək bildirib ki, həm
Azərbaycanın, həm də Türkiyənin
vəzifəsidir ki, belə bir böyük
şəxsiyyətin beynəlxalq səviyyədə
tanıdılması üçün əlindən gələni etsin.

Daha sonra Nizami əsərlərindən
ibarət Milli Kitabxananın təşkil etdiyi
kitab sərgisinə ( Milli Kitabxananın
fondundan) baxış keçirilib. Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim
Tahirov qonaqları Nizami Gəncəvinin
əsərlərindən ibarət kitab sərgisi ilə
tanış edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

İsmayıllıda müharibə iştirakçıları ilə görüş
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov bir qrup Vətən müharibəsi iştirakçısı ilə görüş keçirib.
İcra hakimiyyətinin başçısı bildirib ki, rəşadətli
Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurlu
siyasəti və qətiyyəti, həmçinin xalqımızın dəstəyi nəticəsində
tarixi qələbəyə imza atdı. Həm hərbi qulluqçularımız, həm
də könüllü döyüşlərə yollanan igid oğullarımız böyük
qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Azərbaycan Ordusu xalqımıza
şərəfli və sevincli anlar yaşatdı. Qəhrəman övladlarımızın
qanı bahasına tarixi ədalət bərpa olundu. Daha sonra Vətən
müharibəsinin iştirakçılarına göstərilən dövlət qayğısı barədə
ətraflı məlumat verən rayon rəhbəri həmişə onların yanında
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Görüşə gələn Vətən müharibəsi iştirakçıları göstərilən
diqqətə və qayğıya görə təşəkkürlərini bildirib, şikayət və
təkliflərini səsləndiriblər. Müraciətlər, əsasən, işlə təminat
və digər məsələlərlə bağlı olub. Nahid Bağırov müharibə
iştirakçılarının qaldırdıqları məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlar verib.
İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Bu günlərdə dərhal, müsbət və qəti cavab verməli olduğumuz
bir sualın bir sıra hallarda tərəddüdlə cavablandırılmasına
təəccüblənməmək olmur. Bir ildən də artıq müddətdə
səbrsizliklə gözlədiyimiz COVID –19-a qarşı çeşid-çeşid
vaksinin hazırlanması və kütləvi vaksinasiyaya başlanması niyə
gözlənilən sevinclə qarşılanmadı?
Kim nə deyir-desin, hay-küylü
pul kurslarının enib-qalxmaları, bank
müflisolmaları zamanı əhalinin axınla
küçələrə tökülüşməsi mənzərəsinə,
nədənsə, vaksinləşmə kampaniyası
ilə bağlı rast gəlmədik. Döğrudanmı
canımız cibimiz qədər qiymətli deyil?!
Bəlkə, insanlar vaksinlərin gec
hazırlanmasından narazı qalıblar,
nədənsə küsüblər? Ya, bəlkə, vaksinlər
hamı üçün əlçatan deyil? Hər halda,
vaksinlər hazırlanıb, hamı üçün də
əlçatandır.
Bəs niyə?.. Niyəsinin ağlagələn
iki səbəb var. Əvvəla, vaksinin riskli
qruplar üçün təhlükəsi barədə əsaslıəsasız söhbətlər adamlarda təşviş və
tərəddüd yaradıb. Bir də ki, biz insanlar,
adətən, qiymətli olan bir şeyin pulsuzparasız verilməsinə həmişə şübhə ilə
yanaşırıq. Belə olmasaydı, bir ildən
artıqdır ki, hamılıqla qəsdimizə durmuş
pandemiyaya qarşı ən təsirli vasitəyə
qarşı kimlərsə belə soyuq və biganə
münasibət bəsləyərdimi?
Bəlkə, düşünürük ki, əzrayıla
buyruqçuluq edən koronavirus bu
vaxtadək bizə yaxın düşməyibsə,
bundan sonra da işi olmaz. Xeyr,
qətiyyən belə deyil. Ənənəvi qorunma
üçlüyünü – evdə qalmaq, maska
taxmaq və məsafə gözləmək kimi
bezdirici və heç də hər şey olmayan
mübarizə üsulunu yalnız vaksinləşmə
tamamlayır.
Bunu Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının Avropa üzrə Bölgə direktoru
Hans Klüqe bugünlərdə bildirib. O qeyd
edib ki, 2021-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən
pandemiya daha çox nəzarətdə
saxlanıla biləcək və idarəolunan
vəziyyətə gələcək: “Virus haqqında
artıq çox şey bilirik. Onun mövcudiyyəti
davam edəcək, amma məhdudiyyətlərə
ehtiyac qalacağını düşünmürəm. Bu,
yaxşı mesajdır”.
Koronavirusun mutasiyaya
uğramasını da şərh edən Klüqe
bunun normal olduğunu və virusun
yoluxduğu insana uyğunlaşmağa
çalışdığını bildirib. Lakin yoluxuculuğun
sürətini təşvişverici adlandırıb.
O, vaksinlərin əhəmiyyətini də
vurğulayıb: “Mutant versiyalara qarşı
yeni vaksinlər hazırlamağa ehtiyac
görmürük. Vaksinasiya edilmiş şəxslər
edilməmişlərlə birgə eyni məkanda
olanda özlərinə diqqət yetirməlidirlər”.
Elə buna görə də, pis-yaxşı –
bütün ölkələr üçün əlçatan olmasa da,
dünyada koronavirusa qarşı vaksinasiya
prosesindən keçmiş insanların sayı
200 milyonu ötüb. Vaksin olunanların
böyük əksəriyyəti inkişaf etmiş
ölkələrin vətəndaşları olub. Hələlik
Çin, Rusiya kimi vaksin istehsalçısı
olan ölkələrdə də vaksinasiya
prosesi sürətli şəkildə davam etdirilir.
Dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyəti
vaksinasiyaya artıq başlayıb. Bir çox
ölkələr isə artıq vaksinləmə ilə bağlı ilk
mərhələni tamamlayaraq prosesin ikinci
mərhələsini aparırlar.
“Azərbaycan Respublikasında
COVID--19 virusu əleyhinə

2021–2022-ci illər üçün Vaksinasiya
Strategiyası”na uyğun olaraq, ölkə
üzrə peyvəndlənmə prosesi mərhələli
şəkildə davam edir. Birinci mərhələdə
65 və yuxarı yaş qrupundan olanlar
peyvəndə cəlb ediliblər. Fevral ayının
17-dən isə 50 yaş və daha yuxarı

da, təbii ki, ölkədaxili qərarlara təsirsiz
ötüşmür. Biz cəmiyyət olaraq preventiv
tədbirlərə diqqət etməliyik”.
Həkim bildirib ki, riski yüksək olan
insanlar hamıdan əvvəl peyvənd
olunmalıdır: “Bu insanlar real
koronavirus ilə qarşılaşdıqları zaman
ağciyər tutulması ilə birlikdə digər
orqanların da bu prosesə zəncirvari
qatılma və ağırlaşma ehtimalı yüksəkdir
və daha çox ölümə səbəb olur.
Dünyada statistik olaraq artıq sübuta
yetirilib. Odur ki, cəmiyyətdə vaksinlə
bağlı bilinən səhv düşüncəni düzəltmək
istərdim. Yüksək təzyiq və ya ürəkdamar xəstəliklərindən əziyyət çəkən,
buna bağlı olaraq açıq ürək əməliyyatı

aparılıb və yaxın günlərdə elmi
ədəbiyyata daxil ediləcək. Tədqiqatların
nəticələri bir daha peyvəndləmənin
nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunun
göstəricisidir. Bunun peyvəndləmə
dövründə pandemiya ilə mübarizədə
ciddi irəliləyiş olacağı gözlənilir”.
Soydaşlarımızın sözlərinə görə,
dünyada qəbul olunmuş vaksinasiya
strategiyasında əsas məqsədlərdən
biri də peyvəndləmədən sonra yeni
yoluxmaların qarşısının nə dərəcədə
alındığını bilməkdir: “Məlumdur ki,
peyvənd olunan insanların müəyyən
qismi buna baxmayaraq virusa yoluxa
bilərlər, sadəcə burada virus yükündən
asılı olaraq xəstəliyi nə qədər yüngül

COVID – 19-dan qorunmağın
yeganə yolu peyvənd olunmaqdır
şəxslərin COVID–19 xəstəliyinə qarşı
vaksinasiyası aparılır.
Bəzi soydaşlarımızın tərəddüd
və biganəliyinə baxamayaraq,
Azərbaycanda da vaksinləşmə uğurla
davam edir. Lakin etiraf edək ki,
Azərbaycan dövlətinin bu kampaniyanı
dünyanın ən imkanlı dövlətlərində
olduğundan da yaxşı təşkil etməsinə
baxmayaraq, bəzi insanlar peyvənd
olmağı yubadır, yaxud ondan ciddi bir
səbəb olmadan imtina edir. Belələrinin
hərəkəti başqalarını da, əsasız olaraq,
şübhəyə salır, pandemiyanın sabahı ilə
bağlı çevrəmizdə təhlükəli nöqtələrin
qalmasına səbəb olur.
Anlamaq lazımdır ki, heç bir
əsas olmadan peyvənddən imtina
etmək açıq-aşkar koronavirusa təslim
olmaq deməkdir. Peyvənd olmayan
adamlar sabah yoluxa bilməklə
bir-birini də yoluxdurmaqda davam
etməyəcəklərmi? Bu barədə həkimlər,
mütəxəsislər nə düşünürlər?

“Riskli xəstələr, ilk növbədə,
peyvənd olunmalıdırlar!”
Bunu Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədr müavini, tibb üzrə
elmlər doktoru, ürək-damar cərrahı
Rəşad Mahmudov söyləyib. Tanınmış
kardiocərrah son günlərdə pandemiya
ilə bağlı ənənəvi müraciətlərinin davamı
olaraq soydaşlarımızı vaksinasiya
kampaniyasında fəal və qətiyyətli
olmağa çağırıb. O, inamla bildirib ki,
peyvənd olunmanın həm tibbi, həm də
psixoloji baxımdan faydası var. Burada
kütləvilik təmin edilməlidir. Ölkəmizdə
800–900 min peyvəndin hələlik 100
mininədək istifadə olunub. Bu da
peyvəndə qarşı şübhənin olmasını
göstərir. Vaksinasiyadan mütləq istifadə
etməliyik.
Milli Məclisin deputatı bildirib ki,
vaksinasiya kütləviləşdikcə Nazirlər
Kabineti yanında operativ qərargah
yumşalmalara gedəcək: “Belə olan
halda, fəaliyyəti məhdudlaşdırılan
sahələrlə bağlı müsbət qərar verilə
bilər. Hətta toy mərasimlərinin
keçirilməsi üçün də qərarın qəbul
edilməsi mümkündür”. R.Mahmudov
qeyd edib ki, qənaətbəxş nəticələr əldə
edilsə də, ehtiyatlı davranmaq lazımdır:
“Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
yeni ştammla bağlı çağırışlar edir. Bu

 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Lerik rayon təşkilatının ötən
ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunan
videoformatda hesabat yığıncağı keçirilib.
Yığıncaqda rayon təşkilatının İdarə Heyəti
və Şura üzvləri, ərazi ilk partiya təşkilatı
sədrləri və fəal YAP üzvləri, eyni zamanda,
Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədov, YAP
İcra Katibliyinin bölgə üzrə təmsilçisi Ramil
Mirzəyev iştirak ediblər.
Tədbir ulu öndər Heydər Əliyevin və
torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda qəhrəmanlıqla həlak olan
şəhidlərimizin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə başlanıb. YAP rayon
təşkilatının sədri Cəlil Baxşıyev, təşkilatın Qadınlar Şurasının sədri Arzu Vəliməmmədova,
Gənclər Birliyinin sədri Nüsrət Kərimov
qurumun 2020-ci ildəki fəaliyyəti və qarşıda
duran vəzifələr barədə geniş məruzə ilə çıxış
ediblər.
Hesabat məruzəsində bildirilib ki, ötən
il xalqımızın, eləcə də leriklilərin yaddaşında Azərbaycanımızın şanlı səhifələrindən
biri, Vətən müharibəsində qazandığımız
möhtəşəm qələbə, Zəfər ili kimi qalacaq.
Son 17 ildə YAP-ın sədri, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
uğurla həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində
Azərbaycanın ən yeni tarixi qızıl hərflərlə
yazılıb. Dövlətimizin başçısının siyasi
uzaqgörənliyi, diplomatik bacarığı, hərbistrateji dühası öz bəhrəsini verib. Ölkə
Prezidentinin təkcə iqtisadi, sosial və siyasi
sahələrdə deyil, müasir ordu quruculuğunda
da gördüyü böyük işlər danılmazdır. Ali Baş
Komandan Silahlı Qüvvələrimizin həm maddi-texniki təminatının və döyüş qabiliyyətinin,
həm də şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi istiqamətində reallaşdırdığı
tədbirlərin nəticəsidri ki, 27 il kağız üzərində
qalan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsi müzəffər ordumuz tərəfindən
icra edildi. Sentyabrın 27-də Ermənistanın
atəşkəs razılaşmasını pozaraq, genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamasından
dərhal sonra Ali Baş Komandanın əmri ilə

Silahlı Qüvvələrimiz əks-həmlə əməliyyatları
keçirərək, 30 ilə yaxın bir dövrdə
Ermənistanın işğalındakı torpaqlarımızı azad
etdi.
Vətən müharibəsində yüzlərlə lerikli əsgər
və zabit də fəal iştirak etdi. Bu gün 44 şəhid
və 118 qazisi olan Lerik əhalisi hər zaman
olduğu kimi, savaş günlərində də Heydər
Əliyev siyasətinə, dövlətçiliyə sadiq qaldığını
bir daha təsdiqlədi. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 17 ildə
həyata keçirilən davamlı strategiya və uğurlu
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizdə
iqtisadi artım dinamikası qorunub saxlanılıb.
Müstəqil Azərbaycan hüquqi, demokratik
dövlətə çevrilməklə yanaşı, dünyanın inkişaf
etməkdə olan ölkəsi kimi böyük nüfuz qazanıb.
Ötən il rayon təşkilatı pandemiya ilə
əlaqədar bir sıra tədbirlər həyata keçirib.
Daxili imkanlar hesabına ərzaq bağlamaları,
tibbi və gigienik vasitələr alınaraq tənha, ahıl,
imkansız sakinlərə paylanılıb.
Koronovirus pandemiyası ilə əlaqədar
keçirilən aksiyalarda YAP Lerik rayon
təşkilatının kollektivi könüllü olaraq bir aylıq
əmək haqlarını Koronavirusa Qarşı Mübarizə
Fonduna köçürüb.
Həyata keçirilən tədbirlər və əldə olunan
uğurlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda
xalq-iqtidar birliyini nümayiş etdirən xalqımız öz əvəzsiz liderini– cənab İham
Əliyevi birmənalı olaraq dəstəkləyir və daim
dövlətimizin başçısının yanındadır.
Hesabat yığıncağında Milli Məclisin
deputatı İqbal Məmmədov, YAP İcra Katibliyinin bölgə üzrə təmsilçisi Ramil Mirzəyev və
başqaları çıxış edərək, ölkəmizdə, eləcə də
Lerik rayonunda gedən quruculuq və abadlıq işlərindən, Yeni Azərbaycan Partiyasının
uğurlarından danışıblar.

“Xalq qəzeti”

Ötən gün ölkəmizdə 22 mindən çox vətəndaş
koronavirus əleyhinə peyvənd olunub

Martın 1-də Azərbaycan
Respublikasında yeni koronavirus (COVID–19)
infeksiyasına qarşı 22 min 498 nəfər vaksinasiya
olunub.
AZƏRTAC koronavirusinfo.az saytına istinadla xəbər

verir ki, hazırkı dövrədək
ölkəmizdə 293 min 360

nəfər koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndlənmə
prosesində iştirak edib.
Vaksinasiya respublikamızın bütün rayonlarında uğurla
davam edir.

Azərbaycanda koronavirusdan 143 nəfər
sağalıb, 352 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 143 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb,
352 yeni yoluxma faktı
qeydə alınıb.

olunan və stent qoyulmuş insanların
birinci peyvənd olunması xüsusilə
vacibdir. Bizdə isə səhv yanaşma var,
həmin insanlar peyvənd olunmaqdan
çəkinirlər”.
Psixoloji baxımdan çox çətin bir il
keçirdiyimizi deyən həkim əlavə edib
ki, koronavirus, sadəcə, səhhətimizdə
deyil, sosial həyatımızda, insan
haqlarında da əngəllər yaratmağa
davam edir. Lakin ona qalib gəlmək öz
əlimizdədir: “Ötən il maddi problemlərlə
yanaşı, sosial çətinliklərlə yadda qaldı.
Ümumbəşəri problemin həllində bu gün
ölkələrin və qurumların verdiyi qərarlara
bəhanələr ortaya qoymaq qəbul olunan
yanaşma deyil. Bu, kimsənin arzuladığı
vəziyyət deyil. Bu, bəşəriyyətin ortaq
bəlasıdır. Odur ki, üç sadə qaydaya
riayət etməklə ən azından həmrəy
olduğumuzu göstərə bilərik. Bununla da
dünya ilə birlikdə bu bəladan addımaddım qurtula bilərik”.

“Peyvəndləmə peyvənd
olunmayanları da
koronavirusdan qoruyur!”
Bunu isə Almaniya–Azərbaycan
Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyətinin
sədri, Köln Universiteti Klinikasının
tibb elmləri doktoru, azərbaycanlı alim
Nuran Abdullayev deyib: “Koronavirusa
qarşı peyvəndləmənin yeni yoluxmalara
təsirləri barədə iki mühüm elmi tədqiqat

keçirəcəklərini bilmək və digər peyvənd
olunmayan insanları hansı səviyyədə
yoluxdura biləcəyi məsələsi önəmlidir
ki, bu da son tədqiqatlarda araşdırılıb”.
Azərbaycanlı alim qeyd edib ki,
tədqiqat zamanı da peyvənd aldıqdan
bir müddət sonra virusa yoluxan insanlar
olub: “Elmi araşdırmaların nəticələrinə
əsasən müəyyən olunub ki, hətta
birinci doza ilə peyvəndləndikdən sonra
virusa yoluxan şəxslərdə virus yükü
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olub. Virus
yükü aşağı olduğu üçün həmin şəxslərin
əksəriyyəti çox yüngül simptomlarla
olub və ya yoluxduqlarından xəbərsiz
olublar. Bu qədər aşağı olan virus yükü
ilə virusun virulentliyi (yoluxduruculuğu
–T.A.) çox aşağı olur və digər insanları
yoluxdurması da azalır. Bu da o
deməkdir ki, peyvəndin tətbiqi virusa
yoluxmamağın qarşısını almaqla yanaşı,
insanlar arasında yoluxma hallarının
ciddi azalmasına da gətirib çıxarır”.
Beləliklə, razılaşaq ki, bugünlərdə
qoyulmuş qayda və nizamla peyvənd
olunmağımız bir ildir ki, başımızın
üstündə gerçək ölüm kabusu
olaraq asılıb qalmış COVID –19
pandemiyasına qarşı hər birimizin
atdığı bir güllədir.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Nazirlər Kabineti yanında
operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, COVID-19
üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 2
nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək
ölkəmizdə 235 min 14
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib. Onlardan
228 min 982 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 3 min 225
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə
sayı 2 min 807 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində
2 milyon 610 min 880 test
aparılıb. Dünənki test sayı

isə 7 min 996-dır.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutu” publik hüquqi şəxs
reaktivlərin, laborator kitlərin və diaqnostik dəstlərin,
standart mikroorqanizmlərin ştamlarının, sərf materiallarının və
sair ləvazimatların satın alınması məqsədilə

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək
üçün sənədlər qapalı zərfdə imzalanıb
möhürlənmiş şəkildə Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutunun Bakı şəhəri,
Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsi 73C
nömrəli ünvana 12 mart 2021-ci il saat
12.00-dək təqdim olunmalıdır. Təkliflər

sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan
təkliflər baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Maraqlanan təşkilatlar (012) 3770020
(daxili 504) nömrəli telefonla əlaqə saxlaya
bilərlər.
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3 mart 2021-ci il, çərşənbə

Soydaşlarımız Almaniya Bundestaqını
Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb

Mədəniyyət Mərkəzinin sədri
Səttar Kərimovun imzası ilə
almaniyalı parlamentarilərə

“Azərrabitəinşaat” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
Səhmdarların növbədənkənar ümumi yığıncağı 5 may
2021-ci il saat 15.00-da Bakı, Nəsimi rayonu, akademik
Həsən Əliyev küçəsi 10/61 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmlərin alqı-satqısı ilə əlaqədar məsələnin
müzakirəsi.
2. Maliyyə çətinliklərinin (kommunal xidmət, əmlak və
torpaq vergisi ödənişləri) müzakirəsi.

İdarə heyəti

ünvanlanan bəyanatda
29 il öncə erməni silahlı
qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayın hərbçilərinin
köməyi ilə Xocalıda dinc
azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş soyqırımı aktı
barədə ətraflı məlumat verilir.
Siyasətçilərin əsas
vəzifəsinin ədalətsizliyin
qarşısının alınması olduğunu
xatırladan bəyanat müəllifi
almaniyalı parlamentariləri 26
fevral tarixini Xocalı Soyqırımı
Günü kimi tanımağa və faciə
qurbanlarının xatirəsini yad
etməyə çağırıb. Qeyd edilib

ki, bu addım gələcəkdə oxşar
hadisələrin təkrarlanmasının
qarşısını ala, bölgəyə davamlı
sülhün və barışın gəlməsini
təmin edə bilər.
“İRKAZ” – Beynəlxalq
Din və Mədəniyyət Elmi
Mərkəzinin məktubunda
nəzərə çatdırılıb ki,
Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş cinayət yerli əhali
arasında qorxu yaratmaq
məqsədilə öncədən planlaşdırılıb və təşkil edilib.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

madan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri 5 mart 2021-ci il
saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi
96E (Landmark I, 4-cü mərtəbə) nömrəli
ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və onların
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.
Mövcud vəziyyət qiymətləndirilərək
xüsusi karantin rejiminin tələblərinə
uyğun olaraq açılış proseduru onlayn
qaydada həyata keçirilə bilər.

Tender komissiyası

Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən “Microsoft
Exchange Online” (Plan
1) lisenziyasının satın
alınması üçün keçirilmiş
kotirovka sorğusunda
“Buz Tech” MMC qalib
elan olunmuş və həmin
MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Samur-Abşeron Kanalının
İstismarı İdarəsi

Samur-Abşeron Kanalının
İstismarı İdarəsi

daxili vəsaiti hesabına Vəlvələ
hidroqovşağında abadlıq işlərinin
satın alınması məqsədilə

daxili vəsaiti hesabına Qumyataq nasos
stansiyasında “D-6300-27” markalı
nasos aqreqatının əsaslı təmiri
işlərinin satın alınması məqsədilə

kotirovka sorğusu elan edir

Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
satın alınması nəzərdə tutulan “İPTV Stream”
televiziya kanallarının yayımı xidmətinin kotirovka sorğusu “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci
maddəsinə əsasən tender komissiyasının qərarı
ilə ləğv edilmişdir.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi, Xətai küçəsi 1, Samur-Abşeron
Kanalının İstismarı İdarəsinə müraciət edə bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
9 mart 2021-ci il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri Samur-Abşeron Kanalının
İstismarı İdarəsində Abşeron rayonu, Ceyranbatan
qəsəbəsi, Xətai küçəsi 1 nömrəli ünvanda 10 mart
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi, Xətai küçəsi 1, Samur-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsinə müraciət edə bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 9
mart 2021-ci il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan
kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri Samur-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsində Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi,
Xətai küçəsi 1 nömrəli ünvanda 10 mart 2021-ci il saat
12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

Samur-Abşeron Kanalının
İstismarı İdarəsi

Samur-Abşeron Kanalının
İstismarı İdarəsi

daxili vəsaiti hesabına Taxtakörpü -Ceyranbatan
kanalında “PKPK410+15”, “PK423+23”-dəki 5 və 6
saylı dükerləri qidalandıran 6 kilovoltluq elektrik hava
xəttinin təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

daxili vəsaiti hesabına Taxtakörpü- Ceyranbatan
kanalında PK536+40-dakı dükerin giriş
qurğularının mexaniki avadanlıqlarının təmiri
işlərinin satın alınması məqsədilə

kotirovka sorğusu elan edir

kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi, Xətai küçəsi 1, Samur-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsinə müraciət edə bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
10 mart 2021-ci il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri Samur-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsində Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi,
Xətai küçəsi 1 nömrəli ünvanda 11 mart 2021-ci il saat
12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi, Xətai küçəsi 1, Samur-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsinə müraciət edə bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
10 mart 2021-ci il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri Samur-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsində Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi,
Xətai küçəsi 1 nömrəli ünvanda 11 mart 2021-ci il saat
15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

2021-ci il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Bank rekvizitləri• H/hAZ555CTRE00000000000002350702
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN-1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ013601000000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
VÖEN - 6100024581
• Fond- 1/142575
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox) qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin,
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Çay məcralarının və kanalların
təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Lot – 2. Daş-beton bəndin cari təmiri
işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, satınalma elektron portal vasitəsi ilə keçirildiyi üçün
müarciətləri portal vasitəsilə elektron etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi,
iddiaçının maddi-texniki imkanları,iddiaçının
faktiki yerləşdiyi ünvan, maliyyə vəziyyəti.
Müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına
malik olmalıdırlar.Məlumat mübadiləsi yalnız
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə aparılır.
Tender təklifləri, eləcə də bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Malgöndərənlər (podratçılar) tender
təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və
müraciətləri Dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim
edilən sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaqdır. Malgöndərənlərin (podratçıların)
səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil
olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin
açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet portalı vasitəsilə aparılır.Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna
uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti
normativ hüquqi aktlarla portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws)
tanış olmaq mümkündür. (əlaqələndirici şəxsbaş mühasib Şükür Əliyev, əlaqə nömrəsi
+994515413431).

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Nizami
küçəsi 96E (Landmark I, 4-cü mərtəbə)
nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Vüsal Balayev, telefon: +99477 277 32 51.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 4 mart
2021-ci il saat 17.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıdakı ünvana təqdim
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxıl-

BİLDİRİŞ

BİLDİRİŞ

Goranboy Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Subartezian quyularının (yeni
kalonun qazılması, elektrik təsərrüfatının
təmiri, su sayğaclarının quraşdırılması və
abadlıq işləri) təmiri işlərinin satın alınması .
Lot-2. Səfikürd nasos stansiyasının
birinci pilləsində diametri 1020 millimetrlik
boru xəttinin layihə- smeta sənədlərinin
hazırlanması işlərinin satın alınması .
Lot-3.22 AC-070 nömrəli təmir aqreqatının və “Kamaz 4310” markalı 22 AC-246
dövlət nömrə nişanlı qazma qurğusunun
təmiri işlərinin satın alınması.
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 portalda asan ödəniş bölməsində göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Əmiraslanov Arzu
Xaliq oğlu, telefon-(02224) 5-24-08.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 60 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Təşkilat-Goranboy Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi

“Şahdağ Turizm Mərkəzi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
kartriclərin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Almaniyanın Münxen şəhərində fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və
“İRKAZ” – Beynəlxalq Din və Mədəniyyət Elmi
Mərkəzi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət
verilməsi çağırışı ilə Almaniya Bundestaqına
müraciət edib.

Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsindən verilən
məlumata görə, Azərbaycan

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin

İştirak haqqı lot -1 üçün 150 manat və lot 2 üçün isə 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat – Zaqatala Suvarma Sistemləri
İdarəsi
H/h- AZ02CTRE00000000000002350201
VÖEN- 5100135161
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142330
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
Təşkilati və hüquqi sənədlər :
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında Dövlət Vergi Xidmətindən
arayış ;
-iddiаçının sоn bir ildəкi mаliyyə vəziyyəti
hаqqındа bаnк аrаyışı;
-iddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
-təsdiq olunmuş rekvizitlər barədə
məlumat;
-qeydiyyatdan keçdiyi ölkə;
-nizamnamə;
-iddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektlərinə uyğun olması barədə Dövlət
Statistika Komitəsindən arayış;
İxtisas göstəriciləri :
-satınalma müqaviləsinin icrasını təmin
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının,
təcrübəsinin, texniki imkanlarının, işçi
qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının olması barədə təsdiqedici sənəd;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
lot-1 üzrə 31 mart 2021-ci il saat 10.00-a və
tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə
8 aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri lot-1 üzrə 9 aprel
2021-ci il saat 10.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri lot-2 üzrə 31
mart 2021-ci il saat 12.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 8 aprel
2021-ci il saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri lot-2 üzrə 9 aprel
2021-ci il saat 12.00-da açılacaqdır
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri lot-3 üzrə 31
mart 2021-ci il saat 15.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 8 aprel
2021-ci il saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri lot-3 üzrə 9 aprel
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.
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və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin,habelə son bir il
ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
barədə Dövlət Vergi Xidmətindən arayış;
-müflis elan olunmaması,əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması,ödənişə yönəlmiş girovun
olmaması və məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması
barədə ədliyyə orqanından məlumat;
-satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,habelə işlərini
idarə edənlərin ,qulluqçuların peşəkarlıq
fəaliyyətləri,yaxud satınalma müqaviləsinin
bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə
məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq
peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasının məhkəmə
qaydasında qadağan edilməməsi barədə
DİN və ya Asan Xidmət mərkəzlərindən
məlumatlar.
Digər sənədlər – maddi -texniki bazası,
işçilərinin sayı və əsas vəsaitləri barədə geniş
arayış.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanunua uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri lot- 1 üzrə 30
mart 2021-ci il saat 10.00-a, tender təklifi və
bank təminatı sənədlərini isə 7 aprel 2021-ci
il saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçının təklifləri 8 aprel 2021-ci
il saat 10.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri lot-2 üzrə 30
mart 2021-ci il saat 10.00-a, tender təklifi və
bank təminatı sənədlərini isə 7 aprel 2021-ci
il saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 8 aprel 2021ci il saat 12.00-da açılacaqdır.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
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kotirovka sorğusu elan edir

Goranboy Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi
2021-ci il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Subartezian quyularının və nasos
stansiyalarının, mexaniki və elektrik avadanlıqlarının cari təmiri üçün mal-material
və ehtiyat hissələrinin satın alınması .
Lot-2. Nasos stansiyalarının və
nəqliyyat vasitələrinin cari təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması .
Lot-3. Subartezian quyularının ətrafının
çəpərlənməsi və abadlıq işlərinin satın
alınması.
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 portalda asan ödəniş bölməsində
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Əmiraslanov Arzu
Xaliq oğlu, telefon-(02224) 5-24-08.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 60 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Təşkilat-Goranboy Subartezian Quyularının
İstismarı İdarəsi
Bank rekvizitləri-

• H/h-AZ555CTRE00000000000002350702
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN-1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ013601000000000003944
• S.W.İ.F.T- CTREAZ22
VÖEN - 6100024581
Fond- 1/142575
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox) qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin,
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
lot-1 üzrə 30 mart 2021-ci il saat 10.00-a və
tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 7 aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri lot-1 üzrə 8 aprel
2021-ci il saat 10.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri lot-2 üzrə 30
mart 2021-ci il saat 15.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 7
aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri lot-3 üzrə 8 aprel
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri lot-3 üzrə 30
mart 2021-ci il saat 12.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 7
aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri lot-3 üzrə 8 aprel
2021-ci il saat 12.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası
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3 mart 2021-ci il, çərşənbə

Qlobal istiləşmə ilə bağlı elmi-tədqiqat

ABŞ
“F-22 Raptor” birincidir
“Defence Blog”
saytı dünyanın
ən yaxşı qırıcılarının siyahısını
dərc edib. Saytın
keçirdiyi sorğuya
əsasən, ABŞ-ın
“F-22 Raptor”
təyyarəsi 40 faiz
səslə dünyanın ən
yaxşı qırıcısı seçilib. İkinci yerdə isə 14 faiz səslə Rusiyanın “Su-35” qırıcısı qərarlaşıb. Fransanın “Rafale” qırıcısı
(13 faiz) 3-cü yerə layiq görülüb.
ABŞ-ın “F-35 Lightning II”, “F-15 Eagle”, “F/A 18E/F
Super Hornet”, Rusiyanın “Su-57”, Çinin “J-20” və Avropanın “Tayfun” qırıcıları da siyahıda yer alıb.
Xəbəri “Forbes” verib.

Türkiyə
Məktəblər açılır
Türkiyədə
koronavirus
məhdudiyyətləri
çərçivəsində
müvəqqəti dayandırılan ənənəvi təhsil
bu gündən bərpa
olunur. Bildirilir
ki, sosial məsafə
qaydaları gözlənilməklə fəaliyyətə başlayan məktəblərdə
şagirdlərin sayı nəzərə alınıb. Maska taxaraq sinif otaqlarına daxil olan şagirdlər sıralarda tək-tək oturublar. İlkin
mərhələdə təhsil sistemi ölkənin koronavirusla bağlı aşağı
və orta riskli vilayətlərində bərpa olunub. Hələlik, şagirdlər
məktəbə həftənin iki günü gələcəklər.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Səudiyyə Ərəbistanı
Ər-Riyad “S-400” alır

Atmosferə atılan karbon qazı
tullantılarının hazırkı aşağı templə
azaldılması qarşıdakı 10 ildə
Yer kürəsində temperaturun 1,5
dərəcədən çox artmasına səbəb
olacaq. “Nat.geo” portalının
yaydığı məlumata görə, bu,
BMT-dən və bir neçə ölkədən
olan alimlərin apardığı elmitədqiqat nəticəsində bəlli olub.
Tədqiqatçılar bu vəziyyəti “qırmızı
xəbərdarlıq” adlandırırlar.
Alimlər hesab edirlər ki,
ölkələr karbon tullantılarının miqdarının azaldılması
üzrə sərt siyasət yürütməyə
başlamazlarsa, planetin
temperaturu 1,5 dərəcədən
çox isinəcək. Hökumətlər
2030-cu ilə qədər tullantıları
iki dəfə azaltmalıdır ki, Yer
“təhlükəsiz” 1,5 dərəcə

kandarında qalsın.
Lakin tədqiqatçıların
fikrincə, BMT-yə təqdim
olunan milli strategiyalara əsasən, emissiyalar
yalnız 2030-cu ilə qədər
sabitləşəcəkdir. BMT-nin Baş
katibi Antonio Quterreş bu
vəziyyəti Yerin gələcəyi üçün
“qırmızı həyəcan” adlandırıb.

Rubl ucuzlaşıb
Rusiya rublu
ucuzlaşmağa
başlayıb. Bildirilir
ki, hazırda 1 dollar
74,59 rubl təşkil
edir. Məlumata
görə, 1 avro
isə 89,57 rubl
səviyyəsindədir.
Qeyd edilir ki,
rublun ucuzlaşmasına dünya
birjalarında neft qiymətlərinin aşağı düşməsi təsir edir.
Xəbəri “Rambler” verib.

İspaniya

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

caqlı olduğunu, bəzi ölkələrdə əhalinin aclıq
təhlükəsi ilə üzləşdiyini, Sudan, Efiopiya,
Konqo, Somalidə terrorçuların fəallaşdığını
bildiriblər.
Məlumat üçün deyək ki, Afrika ölkələri
liderlərinin müzakirələri martın beşinədək da-

vam edəcək və forumun yekun bəyannaməsi
qəbul olunacaq.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

 Ümumdünya Vəhşi Təbiət Günü
ilə əlaqədar martın 3-də Azərbaycanın milli
parklarında “açıq qapı” günü keçiriləcək və
ziyarətçilər milli parklara giriş haqqından azad
ediləcək.
Qeyd edək ki, 2013-cü
ildən başlayaraq, martın
3-ü bütün dünyada Ümumdünya Vəhşi Təbiət Günü
kimi qeyd edilir. Bu günün
keçirilməsində məqsəd
cəmiyyətin diqqətini vəhşi
fauna və yabanı floranın mühafizəsinə cəlb
etmək, ictimaiyyəti vəhşi
təbiətə qayğı göstərməyə
səsləmək və bu sahədə
maarifləndirməkdir.
Hər il müxtəlif adlar altında qeyd olunan Ümumdünya Vəhşi Təbiət Günü bu il
“Meşələr və həyat: dayanıqlı

cəmiyyət və planet” başlığı
altında keçirilir.
Ölkəmizdə 10 milli park,
10 dövlət təbiət qoruğu və
24 dövlət təbiət yasaqlığı
fəaliyyət göstərir.
Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin
məlumatına görə, vəhşi
təbiətin oyanışını, baharın
ilk əlamətlərini, göz oxşayan
dəyişikliklərini müşahidə
etmək, torpaqda baş qaldıran yeni cücərtilərin
özünəməxsus tünd qoxusunu duymaq, füsunkar

Nigeriyada BMT-nin
bazasına hücum
gözəlliklərdən həzz almaq
istəyirsinizsə, milli parklarımıza səyahət edin!
Milli parklarımız Abşeron
yarımadasında, ölkənin

şimal, cənub və qərb
hissəsində yerləşir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Yaz ağac əkininə start verilir
 Yaz ağac əkini
mövsümünə 9 mart 2021-ci il
tarixində Zəngilan rayonundan
start veriləcək.
Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəisi
Namik Xıdırov bildirib ki, yel çərşənbəsi
günündə Zəngilan rayonunun meşə fondu torpaqlarının açıq, seyrək, kəsilmiş
və yanğına məruz qalmış ərazilərində
xidmətin əməkdaşlarının iştirakı ilə

Pandemiyanın
ikinci dalğası
davam edir
Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının (ÜST) rəsmi
nümayəndəsi Melita Voyniç
“Rossiya 24” telekanalında çıxış edərək bildirib ki,
pandemiyanın ikinci dalğası
bitməyib davam edir.
ÜST rəsmisi onu da bildirib
ki, ikinci dalğa birinciyə nisbətən
aşağı ensə də, bəzi ölkələrdə
COVID-19 virusuna yoluxma
çoxalıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Bartomeo həbs edilib
“Barselona” futbol klubunun sabiq
prezidenti Xosep
Bartomeu maliyyə
və hüquqi pozuntularında şübhəli
bilindiyi üçün həbs
olunub. O, vəzifə
səlahiyyətlərini
aşmaqda və korrupsiya əməllərində ittiham olunur. Klubun ofislərində aparılan
axtarışlardan sonra digər şübhəlilərin də həbs olunmasına
əsas verən dəlillər aşkarlanıb. Onunla yanaşı, klubun baş
direktoru Oskar Qrau, hüquq departamentinin rəhbəri Roman Qomez Ponti, hakim Aleksandr Xil də saxlanılıb.
Xəbəri “AS” verib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Bildirilir ki, forumda çıxış edən
Misir Prezidenti Əbdülfəttah əlSisi koronavirus pandemiyası ilə
mübarizədə, habelə onun sosial-iqtisadi fəsadlarının aradan qaldırılmasında BMT-nin strukturları ilə daha
sıx əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. O, həmçinin terrorizmi, qeyri-leqal miqrasiya və silahlı münaqişələri
Afrika qitəsinin ən aktual problemləri
kimi xarakterizə edib.
Qeyd olunur ki, forumda çıxış
edən Cənubi Sudan, Ruanda, Qabon,
Seneqal prezidentləri Salva Kiir, Pol Kaqame, Əli Bongo Ondimba, Maki Sal və
başqaları Afrika qitəsində vəziyyətin acına-

Afrikadakı vəziyyət
müzakirə edilib
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Səudiyyə
Ərəbistanının
Rusiyadan “S-400”
zenit-raket kompleksi və “Su-35”
təyyarələri almaq
üçün danışıqlara
başladığı açıqlanıb. Bunu “Rostex”
dövlət korporasiyasının rəhbəri Sergey Çemezov bildirib. O, rəsmi müqavilə
imzalanana qədər bu barədə açıqlama verilməyəcəyini
deyib.
Qeyd edək ki, ABŞ-ın yeni rəhbərliyi Səudiyyə
Ərəbistanına silah satışını dayandırıb.
Məlumatı “Rambler” yayıb.

Rusiya

Alimlərin fikrincə, emissiyalar iki dəfə azaldılmalıdır,
lakin hazırkı vəziyyətdə bu
kifayət deyil. Tədqiqatçıların
qeyd etdiyi kimi, bəzi ölkələr
hətta iqlim planını da təqdim
etməyiblər.

“Əl Ərəbiyyə” telekanalının
yaydığı məlumata görə, Misirin
təşəbbüsü ilə videokonfrans
formatında keçirilən II Asuan
Forumunda Afrika ölkələrinin
dövlət və hökumət başçıları qitədə
pandemiya, sosial-iqtisadi vəziyyət
və silahlı münaqişələrin qarşısının
alınması məsələlərini müzakirə
ediblər.
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Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

“Frans-Press”in məlumatına görə, yaraqlılar bazanı və humanitar mərkəzi yandırıblar. Lakin BMT
əməkdaşlarından xəsarət alan olmayıb. BMT-nin 25 nəfər
əməkdaşı sığınacaqda gizlənməyə məcbur olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ Ukraynaya hərbi
yardım göstərməyə hazırlaşır

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
təhlükəsizlik tədbirlərini davam etdirir
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN)
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti paytaxtın
Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində
fəaliyyət göstərən bir sıra obyektlərin
ərazisinin uzun müddət qamış, quru ot
və yanar tullantılardan təmizlənməməsi
nəticəsində yanğın təhlükəsinin yaranması
ilə bağlı daxil olmuş məlumatla əlaqədar
həmin əraziyə baxış keçirib.
FHN-in mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ərazidə yerləşən
bir sıra obyektlərin, o cümlədən neft boru
kəmərlərinin keçdiyi sahənin uzun müddət
qamış, quru ot və yanar tullantılardan
təmizlənmədiyi təsdiqini tapıb.
Bunlar nəzərə alınaraq, aidiyyəti
təşkilatların rəhbərləri qarşısında məsələ
qaldırılıb, xüsusi texnika və canlı qüvvə cəlb
edilməklə ərazinin təmizlənməsinə başlanı-

ÂÂ Martın 3-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq,
əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir
güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam
mülayim şimal küləyi ilə əvəz olunacaq.
Gecə 3-5, gündüz 10-14, Bakıda gecə 3-5,
gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 768 mm civə sütunundan 761 mm
civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə
70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,

BAŞ REDAKTOR

karantin qaydalarına əməl olunmaqla
yerli şəraitə uyğun müxtəlif meşəcinsli
ağaclar əkiləcək, toxumlar səpiləcək.
“Bu yaz əkin planına uyğun olaraq ölkə üzrə 200 hektar meşə fondu
torpağında meşəbərpa işlərinin aparılması, hər bölgənin iqlim şəraitinə uyğun,
ümumilikdə, 400 mindən çox meşəcinsli
tinglərin əkilməsi, toxumların səpilməsi
nəzərdə tutulub”.

 Nigeriyada İŞİD terror qruplaşması
ilə əlaqədə olan yaraqlılar BMT-nin ölkədəki
bazasına və humanitar mərkəzinə hücum
ediblər.

gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gecə və axşam qar yağacağı
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 4-8°şaxta, gündüz 0-5°
isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə
yağıntılı olacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 1° şaxtadan 4°-dək
isti, gündüz 9-14° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı

 Pentaqonun mətbuat katibi Con
Kirbi brifinqdə bildirib ki, ABŞ Ukraynaya
hərbi kömək üçün 125 milyon dollarlıq paket
hazırlayır.
ABŞ Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, bu yardım
Ukraynaya öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün verilir.
lıb. Bu günədək Xətai rayonunun Əhmədli
qəsəbəsi 622/9-cu keçid ünvanında və
Əhmədli qəsəbəsi yolu K.Kərimov küçəsində
ümumilikdə üç hektardan çox sahə obyekt
rəhbərləri tərəfindən işçi qüvvəsi və texnika
cəlb edilməklə məişət tullantıları, kol-kos və
qamışlıqdan təmizlənib.
İşlər yaxın günlərdə tam başa
çatdırılacaq.

olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
0-5° şaxta, gündüz 5-10° isti, dağlarda gecə
10-15°, gündüz 0-5° şaxta 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, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış,
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Səhər saatlarında duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək. Gecə 2-4°, gündüz
7-10° isti, dağlarda gecə 0-3° şaxta, gündüz
3-5° 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

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
99 24 iyun 2010-cu il tarixli 1501638671 dövlət qeydiyyat
nömrəli "ƏSGƏR-Ə" MMC-nin təsis sənədləri (nizamnamə,
dövlət reyestrindən çıxarış və VÖEN-in şəhadətnaməsi) itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Azərsutikinti” SC-nin sədri Yusif Hümbətov Mərkəzi
Klinik Xəstəxanasının baş həkimi Kamran Musayevə qızı
DİLAY MUSAYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin rektorluğu və professor-müəllim heyəti
muğam sənəti kafedrasının professoru, Xalq artisti Səkinə
İsmayılovaya həyat yoldaşı
GÜLBALA İSMAYILOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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