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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

İkitərəfli münasibətlər bütün
sahələrdə uğurla inkişaf edir

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Həştərxan vilayətinin
qubernatorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın
7-də Rusiya Federasiyası Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor
Babuşkinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli
münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla
inkişaf etdiyi bildirildi, ölkəmizin Rusiya
Federasiyasının ayrı-ayrı subyektləri, o
cümlədən, Həştərxan vilayəti ilə səmərəli
əməkdaşlıq həyata keçirdiyi vurğulandı.

Prezident İlham Əliyevin Həştərxana
səfərləri məmnunluqla xatırlandı və bu
səfərlərin əlaqələrimizin genişlənməsinə
töhfə verdiyi xüsusi qeyd edildi.
Söhbət zamanı ticarət dövriyyəsinin
artırılması, ticarət və nəqliyyatlogistika sahələrində əlaqələrin

“Azəri–Çıraq–Günəşli”
layihəsindən 5,27 milyard
dollar gəlir əldə edilib

genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın
olduğu bildirildi. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Həştərxan vilayətində
uğurla həyata keçirilən layihələr yüksək
qiymətləndirildi.

(ardı 2-ci səhifədə)

Bizə tarix versinlər, Zəngəzur dəhlizi nə vaxt
açılacaq və belə olan halda, heç bir problem
olmayacaq. Hesab edirəm ki, həm Ermənistan
rəhbərliyi, həm Ermənistan ictimaiyyəti, əhalisi
bunu başa düşməlidir. Biz istədiyimizə nail
olmuşuq, oluruq və olacağıq. Yaxşı olar ki, bu
məsələ konstruktiv şəkildə danışıqlar yolu ilə,
qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll olunsun. Çünki
İkinci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya
xalqımızın iradəsini, gücünü və birliyini göstərdi.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Quba, Qonaqkənd, 6 dekabr 2021-ci il

AZƏRBAYCAN

istədiyinə nail olub,
olur və olacaq…
övlət başçımızın Quba rayonuna səfəri zamanı Qonaqkənddə səsləndirdiyi
bu fukirləri eşidəndə, təxminən, son iki ilin bütün prosesləri gözümüz
qarşısından keçdi. Danılmaz faktdır ki, münaqişənin həlli üçün aparılan
danışıqları on illər boyu pozmuş Ermənistan rəhbərliyi Prezident İlham Əliyevin
çağırışlarına müsbət cavab versəydi, həm beynəlxalq aləmdə kapitulyasiya
aktına imza atmış ölkə kimi rüsvay olmazdı, həm bu qədər hərbi texnika və
canlı qüvvə itkisi ilə üzləşməz, həm də ölkə daxilində indiki acınacaqlı vəziyyət
yaranmazdı.

D

Hamının yadındadır. 2020-ci ilin
fevralında Nikol Paşinyan və İlham
Əliyev arasında görüş Münxen

Təhlükəsizlik Konfransında olmuşdur.
Həmin görüş ona görə əlamətdar
idi ki, münaqişə tarixində ilk dəfə iki

A

36 min şəxs üçün kiçik
təsərrüfatlar yaradılıb

ARDNF-in İctimaiyyətlə əlaqələr departamentindən bildirilib ki, Neft Fonduna 2001-ci ildən indiyədək AÇG layihəsi
üzrə 154 milyard 677 milyon dollar vəsait daxil olub.

Ə

mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin icra
etdiyi özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində
2018-2021-ci illərdə 36 min şəxsə aktivlər verilməklə
onlar üçün kiçik təsərrüfatlar yaradılıb.

“Xalq qəzeti”

İlin sonunadək beş
milyon ton yük aşırılması
proqnozlaşdırılır

Öz kiçik biznes sahələrini qurmaq üçün proqrama cəlb
olunanların sayı ildən-ilə dəfələrlə genişlənir.
Özünüməşğulluq proqramına 2021-ci ildə 16 min şəxsin
cəlb edilməsi nəzərdə tutulub ki, bu da proqramın icrasına
başlandığı 2017-ci illə müqayisədə 15 dəfə çoxdur.
Proqramın icrası zamanı aztəminatlı ailələrə, şəhid
ailələri və müharibə iştirakçılarına, əlilliyi olan şəxslərə,
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara və digər
həssas qruplara üstünlük verilir.
Son illərdə özünüməşğulluq proqramının əhatə etdiyi
kənd təsərrüfatı və istehsal-xidmət yönümlü iqtisadi fəaliyyət
növlərinin sırası da genişləndirilərək 44-ə çatdırlıb.

2021-ci ilin sonunadək Bakı limanı vasitəsilə beş
milyon tonadək yük aşırılması proqnozlaşdırılır.

“Xalq qəzeti”

(ardı 5-ci səhifədə)

Yorulmaz fəaliyyətin, uğurlu siyasətin
nəticəsi – tərəqqi və inkişaf

zərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu
(ARDNF) Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Azəri–
Çıraq–Günəşli” (AÇG) neft-qaz yataqları blokunun
işlənməsi layihəsinin reallaşdırılması çərçivəsində
yanvar-noyabr aylarında 5 milyard 272 milyon ABŞ dolları
gəlir əldə edib.

Bakı limanının baş yük terminalının rəisi Elxan Babayev
bildirib ki, quru yük terminalının ərazisində 1,2 min konteyner
saxlamaq imkanı var: “Limanın ümumi yükaşırma gücü 15
milyon ton təşkil edir, amma bu il beş milyon ton yükün aşırılması proqnozlaşdırılır. Bundan başqa, quru yük terminalında
8 yük kranı quraşdırılıb. Onlardan ikisi 80 ton, ikisi 40 ton,
dördü isə 30 tonluqdur”.
Konteyner yükləri limana, əsasən, Çindən gəlir və
tranzitlə bir sıra ölkələrə, o cümlədən, İtaliya, Özbəkistan və
İspaniyaya yola salınır. Qeyd edək ki, Bakı limanına mineral
gübrələrin əsas tədarükçüsü Türkmənistandır, tədarükün 90
faizi onun payına düşür.

ölkə lideri ictimaiyyət qarşısında açıq
debata çıxmışdı. Azərbaycan Prezidenti
həmin tədbirdə də Ermənistanın
yalanlarını ifşa etməklə yanaşı, ənənəvi
sülh çağırışlarına sədaqət nümayiş
etdirmişdi: “Bizim torpaqlarımızdan
nə zaman çıxacağınızı deyin, biz də
öz planlarımızı həmin tarixə əsasən
quraq”.

“Xalq qəzeti”

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyası ilə bağlı
indiyədək qəbul edilən dövlət proqramları (2004-2008,
2009-2013, 2014-2018 və 2019-2023-cü illər üzrə) respublikamızın
sosial-iqtisadi simasının dəyişməsi baxımından mühüm önəm
daşıyıb. Bu proqramların uğurla icra olunması nəticəsində
regionların potensialı artıb, infrastruktur təminatının, kommunal
xidmətlərin keyfiyyəti, biznes və investisiya mühiti yaxşılaşıb və
əhalinin rifahı yüksəlib.

A

Ötən il sentyabrın 27-dən başlanan
və 44 davam edən Vətən müharibəsinin
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici

siyasət nəticəsində tarixi qələbə ilə
başa çatması və rəşadətli Azərbaycan
Ordusu tərəfindən ölkəmizin işğalda
olan torpaqlarının azad olunması, ərazi
bütövlüyümüzün bərpası ölkəmizin

sosial-iqtisadi inkişafına mühüm
töhfə verib. Dövlətimizin başçısı və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın
işğaldan azad edilən rayonlara
mütəmadi səfərləri bu ərazilərin də
tez bir zamanda inkişaf edəcəyinə,
çiçəklənəcəyinə əminlik yaradıb.
Cari ilin keçən aylarında Prezident
İlham Əliyevin bölgələrə ardıcıl
səfərləri 2019-2023-cü illər üzrə Dövlət
Proqramının icrasını sürətləndirməklə
regionların tarazlı inkişafının
təmin edilməsini, yeni iş yerlərinin
yaradılmasını və əhalinin həyat
səviyyəsinin daha da yüksəldilməsini
şərtləndirib.

(ardı 3-cü səhifədə)

Zəngəzur: Tariximizin və
mənəviyyatımızın ulu ünvanı
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İkitərəfli münasibətlər bütün
sahələrdə uğurla inkişaf edir
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Görüşdə bu gün açılışı
olacaq Həştərxan İşgüzar
Mərkəzinin əhəmiyyəti qeyd
edildi, Bakı ilə Həştərxan
arasında birbaşa müntəzəm
hava əlaqəsinin yaradılmasının
əməkdaşlığın genişlənməsi
baxımından önəmi vurğulandı.
Söhbət zamanı ölkəmizin
Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayəti ilə
əməkdaşlığının perspektivləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı və əlaqələrin bundan sonra
da genişlənəcəyinə əminlik
ifadə edildi.
Sonda Rusiya Federasiyası
Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkin dövlətimizin
başçısına xatirə hədiyyəsi
təqdim etdi.

Prezident İlham Əliyev
“TOTAL Energies” şirkətinin kəşfiyyat və
hasilat üzrə prezidentini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın
7-də “TOTAL Energies” şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə
prezidenti Arnaud Breuillacı qəbul edib.

AZƏRTAC

Görüşdə Arnaud Breuillacın
fəaliyyətinin başa çatması qeyd edildi.
Dövlətimizin başçısı onun ölkəmizlə
TOTAL şirkəti arasında əməkdaşlığa
töhfə verdiyini vurğuladı.
Arnaud Breuillac fəaliyyətinə verilən
qiymətə görə Prezident İlham Əliyevə

bazarlara çıxışın əldə edilməsi, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması işinə xidmət edəcəyinə ümidvarlıq
ifadə olundu.
Görüşdə ölkəmizlə TOTAL şirkəti
arasında əlaqələr, o cümlədən,
bərpaolunan enerji sahəsində
əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparıldı.

minnətdarlığını bildirdi.
Söhbət zamanı, təxminən, bir ildən
sonra Abşeron yatağında hasil olunacaq birinci qazın ölkəmizdə sənayenin
inkişafı və əhalinin artımı ilə bağlı qaza
olan daxili tələbatın ödənilməsi, ixrac
potensialının artırılması və yeni

AZƏRTAC

F.Ə.Adıgözəlovun Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta
Kommersiya Şirkətinin sədri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Beynəlxalq antikorrupsiya fəaliyyətində
Azərbaycan mühüm rol oynayır

Respublikamızda korrupsiyaya qarşı Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin siyasi iradəsi və rəhbərliyi ilə qəti mübarizə
aparılır. Bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm əhəmiyyət
verən Azərbaycan sıralarında 100-dən çox dövləti birləşdirən
Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının (IAACA)
təşkilatçılarından biri kimi onun işində daim fəal iştirak edir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
9 dekabr – Beynəlxalq Antikorrupsiya
Günü ərəfəsində IAACA-nın rəhbər
orqanı olan İcraiyyə Komitəsinin videokonfrans formatında iclası keçirilib.
İclasda beynəlxalq antikorrupsiya
tədbirləri, qurumun gələcək fəaliyyəti
və digər təşkilati məsələlər müzakirə
olunub.
Assosiasiyanın vitse-prezidenti,
respublikamızın ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov tədbirdə çıxış edərək
Azərbaycanda dövlət siyasətinin

prioriteti olan korrupsiyaya qarşı sərt
mübarizə aparıldığını bildirərək, bu
sahədə ölkəmizin qlobal antikorrupsiya
mübarizəsində mühüm rolu olan
IAACA ilə fəal əməkdaşlığını vurğulayıb.
Nazir təşkilatın gələcək fəaliyyətinə və
müzakirə olunan digər mövzulara dair
təkliflər irəli sürüb.
Tədbirdə, həmçinin Assosiasiyanın
rəhbərliyinin səlahiyyət müddətinin
başa çatması ilə əlaqədar qurumun
İcraiyyə Komitəsinin yeni tərkibi
müəyyənləşdirilib. Təşkilatın yeni
prezidenti vəzifəsinə Honkonqun Anti-

korrupsiya Komissiyasının rəhbərinin
namizədliyi təsdiq olunub. Azərbaycanın
IAACA-nın işində fəal iştirakı, səmərəli
təmsilçiliyi və verdiyi dəyərli töhfələr
nəzərə alınaraq, respublikamızın ədliyyə
nazirinin yenidən qurumun vitse-prezidenti vəzifəsinə namizədliyi təsdiq
edilib.
Eyni zamanda qərara alınıb ki,
IAACA-nın fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması üçün yeni prezident və
vitse-prezidentlər konkret regionlar həvalə edilməklə orada antikorrupsiya tədbirlərinin təşviqinə, bu
məqsədlə beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə cavabdeh olacaqlar.
İclasda, həmçinin əsas təşkilati
məsələləri həll edən ümumi yığıncağın
gələn ay keçirilməsinə dair qərar qəbul
edilib.

Azərbaycanın ianə etdiyi 100 min doza
“Sinovac” peyvəndi Burkina-Fasoya çatdırılıb
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibində
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq
İnkişafa Yardım İdarəsinin (AIDA) əlaqələndirməsi ilə dekabrın 6-da
Azərbaycanın ianə etdiyi 100 min doza “Sinovac” peyvəndi BurkinaFasoya çatdırılıb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Afrika dövlətlərinin
COVID-19 ilə mübarizəsinə Türk
Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində dəstək
göstərilməsi məqsədilə cari ilin sentyabr
ayında irəli sürülən təşəbbüs təşkilatın
sədri qismində Azərbaycan tərəfindən
tam dəstəklənib və Prezident İlham

Əliyevin müvafiq göstərişi əsasında
yardım məqsədilə 100 min doza
peyvənd təşkilatın Türkiyədə keçirilən
sammitindən bir neçə gün öncə İstanbula çatdırılıb.
Təşəbbüsə dəstək olaraq
Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə 200 min,
Özbəkistan 100 min və Macarıstan
211 min 200 doza peyvənd ianə edib.

Macarıstan tərəfindən Toqoya ianə
edilən peyvəndlər də daxil olmaqla,
ümumilikdə, 611 min 200 doza peyvənd
Türkiyə tərəfinin logistik dəstəyi ilə
dünən qeyd olunan Afrika dövlətlərinə
təhvil verilib.
Qlobal səviyyədə COVID-19 ilə
mübarizədə Azərbaycanın fəal rolu
və ehtiyacı olan ölkələrə dəstəyinin
nümunəsi kimi dəyərləndirilən bu töhfə
xalqımızın yardımsevərlik ənənələri
əsasında Prezident İlham Əliyev
tərəfindən atılan növbəti humanist
addımdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Fərhad Əsgər oğlu Adıgözəlov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin sədri təyin edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 dekabr 2021-ci il

Azərbaycanın və Türkiyənin hakim partiyaları arasında
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi müzakirə olunub

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətinin Türkiyəyə səfəri davam edir.
Səfər çərçivəsində dekabrın 7-də
YAP Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovla Türkiyənin

Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Parti)
Sədrinin birinci müavini Numan Kurtulmuş arasında görüş olub.

Görüş zamanı iki qardaş ölkənin
hakim partiyaları arasında əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində
işlərin davamlılığı, növbəti perspektiv
planlar müzakirə olunub.

“Xalq qəzeti”

Tahir Budaqov: YAP ilə AK Parti arasında
münasibətlər yeni müstəviyə qədəm qoyub
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Türkiyənin Ədalət və İnkişaf
Partiyası (AK Parti) arasında münasibətlər bu ildən başlayaraq
yeni müstəviyə qədəm qoyub. İyun ayında partiyamızın mənim
rəhbərlik etdiyim nümayəndə heyəti Ankaraya səfər edib
və o zaman ilk dəfə olaraq iki partiya arasında Əməkdaşlıq
Memorandumu imzalanıb. Bu memorandum çərçivəsində
iki ölkə rəhbərlərinin bir-birinə olan qardaşlıq, dostluq
münasibətlərindən bəhrələnərək, onların bu münasibətini bir
örnək kimi qəbul edərək iki qardaş ölkənin iqtidar partiyaları
arasındakı əlaqələrin keyfiyyətcə yeni müstəviyə qaldırılması bir
məqsəd kimi qarşıya qoyulub.
Bu fikirləri Türkiyəyə səfəri zamanı
müsahibəsində Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Sədrinin müavini–Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov ifadə
edib.
Ötən qısa dövr ərzində qarşılıqlı
əməkdaşlıq istiqamətdə bir çox işlərin
görüldüyünü bildirən YAP sədrinin müavini deyib: “Bizim səfərimizdən sonra
AK Parti Sədrinin birinci müavini Numan
Kurtulmuşun rəhbərlik etdiyi böyük bir
nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri
oldu və heyət Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən qəbul edildi.
Həmin səfər çərçivəsində də Gəncə
şəhərində çox önəmli konfransımız baş

tutdu. Bundan əlavə, YAP ilə AK Parti
arasında münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsi, partiyaların təcrübələrindən
qarşılıqlı faydalanma, bəhrələnmə
məsələləri ilə bağlı onlayn formatda bir
sıra görüşlərimiz, konfranslarımız təşkil
edilib. Eyni zamanda, hər iki partiyanın gənclər qolları arasında da çox sıx
təmaslar qurulub. Fikrimcə, onların da
bu formatda əməkdaşlığı bizim partiyalar arasındakı münasibətlərə yeni bir
dinamika gətirib. Hazırda bizim Türkiyə
səfərimiz çərçivəsində AK Partidə
keçirilən görüş də bu istiqamətdə işlərin
davam etdirilməsi, növbəti perspektiv
planlarımızın müzakirəsinə həsr olu-

nub. Eyni zamanda, biz birgə mətbuat
konfransı keçirərək həm Türkiyə, həm
də Azərbaycan ictimaiyyətinə imzalanan razılaşma protokollarının icrası ilə
bağlı qısa hesabat, eləcə də, gələcək
əməkdaşlığımızın istiqamətləri barədə
açıqlamalar verdik”.

“Xalq qəzeti”
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və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili
və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir.
Sizi əmin edirəm ki, həm İlham
Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan
Partiyası bundan sonra da xalqın
ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx
birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin
inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram
ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri
sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Ümumən, o dövrdəki
proseslər – ölkədə iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatların davamlılığı, ardıcıllığı Heydər Əliyev
siyasi kursunun dönmədən davam
etdirilməsini, hakimiyyət estafetinin bu xətti dəstəkləyən və uğurla
başa çatdırmağa qadir olan yeni
liderə – cənab İlham Əliyevə
ötürülməsini tarixi zərurət kimi diktə

layihələr Azərbaycanın iştirakı ilə,
onun milli maraqlarının nəzərə alınması ilə həyata keçirilir.”
Bu il – müstəqilliyimizin 30 illiyini
keçirdiyimiz bir dövrdə suverenliyin
ilk illərində üzləşdiyimiz və xatırlamaq belə istəmədiyimiz hərc-mərclik
dövrü artıq acı tarixə çevrilib.
Lakin düşünürəm ki, müəyyən
həqiqətləri unutmağa mənəvi
haqqımız yoxdur. Çünki keçmişi
unutsaq, bu günə qiymət verib
gələcəyə doğru inamla addımlaya
bilmərik. 1991-ci ilin oktyabrından
1993-cü ilin iyun ayınadək ölkədə
cərəyan edən xaos və anarxiya,
özbaşınalıq mühitinin ağrı acısını
hər bir azərbaycanlı öz taleyində
qabarıq hiss edirdi. O dövrdə,
bütövlükdə, yeni müstəqil dövlətin
müqəddəratı ciddi sual altında idi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əsrin
əvvəllərində cəmi 23 ay yaşamışdı. Əsrin sonlarında da ölkəmiz
dövlət müstəqilliyini, bütövlükdə

Heydər Əliyev siyasi kursunun uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir.
Bu siyasət bizi böyük qələbəyə, XXI
əsrin Zəfər paradına çatdırdı. Bu,
böyük tarixin başlanğıcı 1993-cü ildə
ulu öndər Heydər Əliyev təfindən
qoyuldu, qalibiyyət tarixi isə 2020-ci
ildə Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevlə yekunlaşdı. Artıq
xalqımız Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə yeni bir tarix, Qarabağa, Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış tarixini yazır. Bu gün işğaldan
azad edilmiş torpaqlarımızda bütün
dünyanı heyrətləndirən böyük
quruculuq və bərpa işləri inanılmaz
sürətlə davam etdirilir. Möhtərəm
Prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi,
bütün bu işləri biz öz gücümüzə və
öz vəsaitimiz hesabına aparırıq. Bu,
müasir, müstəqil Azərbaycanın güclü və dayanıqlı iqtisadi gücə malik
bir dövlət olduğunu sübut edir.
Xalqa xidməti öz siyasətinin
aparıcı istiqaməti kimi bəyan

etmişdir. Respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mənəvi həyatında
yeni intibah mərhələsinin əsasını
qoymuş 2003-cü ilin 15 oktyabr
seçkiləri, eyni zamanda, xalqın
strateji seçiminin alternativsizliyini
və dəyişməzliyini sübuta yetirmiş, ölkə vətəndaşlarının mütləq
əksəriyyəti hakimiyyət sükanında
məhz sınanmış komanda və lideri
görmək istəmişdir. İlham Əliyevin
Azərbaycan Prezidenti seçilməsi
də ölkədəki möhkəm ictimai-siyasi
sabitliklə, dinamik iqtisadi inkişafla,
demokratikləşmə xəttinin dönməzliyi
ilə şərtlənmişdir.
Son 18 ildə həyata keçirilən
daxili və xarici siyasət sayəsində
qürurla deyə bilərik ki, bu gün
Azərbaycan ən yüksək zirvələri
fəth etməklə, ulu öndər Heydər
Əliyevin görmək istədiyi qalib
Azərbaycandır. 2003-cü ildə xalqın
76,84 faiz səsini qazanaraq Prezident seçilən cənab İlham Əliyevin
andiçmə mərasimində səsləndirdiyi
fikirlər müasir, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu ulu öndər
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
inkişaf strategiyasının respublikamıza qazandırdığı uğurların
aydın mənzərəsini yaradır: “Heydər
Əliyevin siyasəti Azərbaycana böyük
uğurlar gətiribdir. Bütün sahələrdə
Azərbaycan inkişaf edir, uğurlar
qazanıb. Azərbaycan beynəlxalq
aləmdə özünəlayiq yerini tuta bilibdir, Azərbaycanın nüfuzu artıbdır.
İndi Azəçrbaycanla hesablaşırlar,
Azərbaycana hörmət edirlər. Regionda bütün beynəlxalq, irimiqyaslı

dövlətçiliyini itirmək, parçalanmaq
kimi siyasi səhnədən silinmək
təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
90-cı illərin əvvəllərindən fərqli
olaraq, bu gün heç kim respublikamızın müstəqilliyi ilə bağlı hansısa
bədgüman fikirlərə düşmür, sovet
dövrünün “nostalgiyası” ilə yaşamır.
Çünki Heydər Əliyev tərəfindən
əsası qoyulan siyasi kurs etibarlı
əllərdədir.
Güclü iqtisadiyyat, güclü sosial
siyasət, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı,
yeni iş yerlərinin açılması, yoxsulluğun azaldılması və yeni sənaye
müəssisələrinin yaradılması artıq
reallıqdır. Heydər Əliyev siyasətinin
əsas istiqamətləri məhz bunlar idi.
Azərbaycanın seçdiyi yol və əldə
etdiyi nailiyyətlər deməyə əsas
verir ki, bu yol düzgün yoldur. Bu,
Heydər Əliyev yolu, Heydər Əliyev
siyasətidir.
Bütün həyatını, ömrünün ən
mənalı illərini xalqına qurban verən
ulu öndərin ideyaları reallaşdıqca
ölkəmizin inkişafı daha da sürətlənir,
uğurların, nailiyyətlərin, irəliləyişlərin
sayı artır.
Heydər Əliyevin yolunu davam
etdirmək şərəfli olduğu qədər də
çətin və məsuliyyətlidir. Bu şərəfə
nail olan Prezident İlham Əliyev
üzərinə götürdüyü məsuliyyətin,
çətin vəzifələrin öhdəsindən bu gün
də layiqincə gəlir.
Otuz il işğal altında qalan torpaqlarımızın azad edilməsi, ölkəmizin
suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün
ordumuzun gücü ilə cəmi 44 gün
ərzində bərpa olunması, məhz

edən və bu yolda misilsiz uğurlar
qazanan Prezident İlham Əliyev
xarici siyasət kursunda da milli
maraqlarımızı daim ön planda
saxlayır. Azərbaycanın xarici siyasət
konsepsiyası ölkəmizin dünyaya
inteqrasiyasına və qüdrətli dövlətə
çevrilməsinə xidmət edir.
Dahi Heydər Əliyevin siyasi kursunu yaradıcılıqla, müasir tələblərə
uyğun şəkildə davam etdirən
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında bu gün Azərbaycan intibah
dövrünü yaşayır. Ölkəmizdə mövcud
olan daxili sabitlik, əmin-amanlıq
sürətli iqtisadi təkamülün əsasında
dayanan mühüm amillərdəndir.
Bu tərəqqi ümummilli lider Heydər
Əliyev ideyalarının təntənəsi,
möhkəm bünövrə üzərində davamlı
inkişaf edən müstəqil dövlətimizin
real mənzərəsidir.
Ölkəmizin müdrik rəhbəri,
möhtərəm Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə respublikanın hər yerində sürətlə aparılan
genişmiqyaslı quruculuq işləri bütün
dünyaya nümayiş etdirir ki, “inkişafın Azərbaycan modeli” ifadəsi
təsadüfi xarakter daşımır. Bu gün
ümummilli lider Heydər Əliyev
irsinin öyrənilməsi və təbliği hər bir
Azərbaycan vətəndaşının ümdə
vəzifələrindəndir.

Ulu öndər və müstəqil
dövlətçilik konsepsiyası
Tarixi gerçəkliklər sübut edir ki, dövlətin, xalqın taleyi, ilk
növbədə, liderin şəxsiyyətindən və idarəetmə qabiliyyətindən
asılıdır. Belə liderlər dövlətçilik ideyalarının praktik surətdə
gerçəkləşməsində mühüm rol oynayır, milli tərəqqi üçün
dayanıqlı əsasların müəllifinə çevrilirlər. Hər bir xalqın
özünütəsdiqinin parlaq ifadəsinə çevrilmiş müstəqil
dövlətçilik konsepsiyası da məhz fenomenal liderlərin adı ilə
bağlı olur.
Xalqımız, o cümlədən, dünya
azərbaycanlıları üçün belə alternativsiz lider məhz ulu öndər
Heydər Əliyevdir! XX əsrdə xalqımızın yetirdiyi ən böyük şəxsiyyət
olan, ümumiyyətlə isə dünyanın
ən böyük azərbaycanlısı sayılan Heydər Əliyevin müdrikliklə
müəyyənləşdirdiyi yol Azərbaycanın
alternativsiz inkişaf strategiyasına çevrilib. Bu gün ümmmulli
lider cismən aramızda olmasa da,
onun siyasi kursu uğurla davam
etdirlir. Bu strategiya möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin gərgin
fəaliyyəti, siyasi iradəsi nəticəsində
Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş
dövlətləri sırasına qoşub.
Özünün tarixi xidmətləri
sayəsində ümummilli lider
səviyyəsinə yüksəlmiş bu fenomen
şəxsiyyət, ilk növbədə, Azərbaycan
dövlətçiliyinin ideololoji əsaslarını
mükəmməl konsepsiya halına
gətirib. Heydər Əliyev Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin dönməzliyini
təmin etməklə yanaşı, xalqın və
dövlətin ideoloji xəttini, söykənəcəyi
təməl prinsiplərini irs olaraq
müəyyənləşdirmişdir.

1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda
törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar
ertəsi gün respublikamızın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyində
bəyanatla çıxış edən ulu öndər
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş
cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib.
Sonralar, Heydər Əliyevin Kremldən
uzaqlaşmasından istifadə edən
ermənilər və ermənipərəst qüvvələr
Dağlıq Qarabağda münaqişəli
vəziyyəti daha da kəskinləşdirdilər.
Heydər Əliyev bu çirkin siyasətlə
bağlı keçmiş SSRİ rəhbərliyinin
ikiüzlü mövqeyinə etiraz əlaməti
olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyasının
sıralarını tərk edib. 1990-cı ilin
iyulunda Azərbaycana qayıdan
Heydər Əliyev əvvəl Bakıda, sonra
isə Naxçıvanda yaşayıb və həmin
illərdə də Azərbaycan Ali Sovetinə
deputat seçilib. O, 1991–1993-cü
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti sədrinin
müavini olub.
1993-cü ilin may-iyununda

hökumət böhranının son dərəcə
kəskinləşməsi ilə ölkədə vətəndaş
müharibəsinin baş verməsi və
müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi
tələbi ilə ayağa qalxdı. Ölkəmizin o
zamankı rəhbəriiyində təmsil olunan
şəxslər Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular.
Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun
15-də Azərbaycan Ali Sovetinin
Sədri seçildi. İyulun 24-də isə
Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirməyə
başladı. 1993-cü il oktyabrın 3-də
ümumxalq səsverməsi nəticəsində
Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildi.
Müdrik şəxsiyyət həmin
dövrdə məhz azərbaycançılığı
milli ideya kimi irəli sürdü. Dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi
və Azərbaycanın davamlı inkişaf yoluna çıxarılmasını həmin
ideyanın başlıca konturları kimi
müəyyənləşdirdi. Bu ideya həm də
respublikanın demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlətə çevrilməsi, ərazi
bütövlüyü və suverenliyinin bərpası,
beynəlxalq miqyasda mənafelərinin
etibarlı şəkildə qorunması kimi
ümdə məqsədləri ön plana çəkdi.
Heydər Əliyevin yüksək dövlətçilik
təfəkkürü sayəsində həyata vəsiqə
alan azərbaycançılıq ideyası hər bir
vətəndaşın maraqlarını özündə ehtiva etməklə, xalqın daimi birliyi və
həmrəyliyində vacib amil kimi özünü
doğrultdu.

Ümummilli liderin ölkəyə
rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycana
bəxş etdiklərini tarix boyunca ondan əvvəl heç bir rəhbər
etməyib. Meydana silahsız
gələn bu dahi insan qüdrətli
ordu yaratdı, cəbhədə atəşkəsə
nail oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi,
Azərbaycanın müasir tarixində
misilsiz nailiyyətlərə imza atdı.
Heydər Əliyev dönəmi Azərbaycan
tarixinin, mədəniyyətinin, elminin,
təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi.
Türk dünyasının bu böyük oğlunun
danılmaz xidmətlərindən biri güclü,
sabitliyə qovuşmuş Azərbaycan
idisə, digəri, özünə layiq siyasi
varisin yetişdirilməsi idi. O, öz
baxışlarını, ideyalarını, öz yolunu
davam etdirməyə qadir bir Prezident
yetişdirdi.
2003-cü ilin prezident seçkiləri
ərəfəsində ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycan vətəndaşlarına
ünvanladığı 1 oktyabr tarixli müraciət
təkcə ulu öndərin deyil, bütövlükdə,
xalqımızın cənab İlham Əliyevə olan
böyük ümidlərinin təcəssümü kimi
ortaya çıxmışdır. Ümummilli lider
bu tarixi müraciəti ilə xalqa onun
əsasını qoyduğu milli dövlətçiliyi,
siyasi kursu davam etdirə biləcək
dəqiq ünvanı göstərmişdir: “...Üzümü
Sizə – həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində
prezidentliyə namizəd, mənim
siyasi varisim, Yeni Azərbaycan
Partiyası sədrinin I müavini İlham
Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram.
O, yüksək intellektli, praqmatik
düşüncəli, müasir dünya siyasətini

Yorulmaz fəaliyyətin, uğurlu siyasətin
nəticəsi – tərəqqi və inkişaf
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qlobal pandemiya dövründə Azərbaycanın bölgələrinin
inkişafı istiqamətində atılan addımlar,
reallaşdırılan layihələr xüsusi diqqət çəkir.
Ötən müddət ərzində dövlətimizin başçısının rayonlara səfərləri çərçivəsində
sosial obyektlərin, yeni müəssisələrin
açılış mərasimlərindəki çıxışları, imzaladığı sərəncamlar, müvafiq strukturların nümayəndələrinə verdiyi tapşırıq
və tövsiyələri də mühüm önəm daşıyır.
Ölkə rəhbərinin bu cür hərtərəfli qayğısı
bölgələrimizə yeni nəfəs gətirməklə yanaşı, yeni imkanlar da açır, rayon mərkəzləri
və kəndlərin tərəqqisi üçün yeni vəzifələr
müəyyənləşdirir.
Ölkə regionlarının, o cümlədən,
kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində
görülən işlərin davam etdirilməsi, eləcə də,
infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha
da yaxşılaşdırılması, yerlərdə yaşayan
əhalinin məşğulluğunun və maddi rifahının
yüksəldilməsi məqsədilə Prezident İlham
Əliyevin 29 yanvar 2019-cu il tarixli fərmanı
ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikası

regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda
nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası
istiqamətində cari ilin ötən ayları ərzində
məqsədyönlü işlər görülüb.
Yeri gəlmişkən, regionların 2019–2023cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramından əvvəl bu istiqamətdə qəbul
edilən (2004-2008, 2009-2013 və 20142018-ci illər üzrə) digər proqramların icrası
dövründə ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, o
cümlədən, qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə,
sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə
1,7 dəfə artıb. Bu müddətdə reallaşdırılan
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə
1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan
çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə
açılıb, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi
isə 5,1 faizə enib. Dövlət proqramları
çərçivəsində görülən genişmiqyaslı işlər
qarşıdakı illərdə də regionların inkişafı
üçün möhkəm zəmin yaradıb.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyevanın dekabrın 6-da Quba rayonuna səfər çərçivəsində Olimpiya İdman
Kompleksində, həmçinin Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən Birinci Nügədi kəndində

inşa olunan 1 nömrəli tam orta məktəbdə
və Qonaqkənd qəsəbəsində yeni
mədəniyyət evində yaradılan şəraitlə tanış
olmaları, “Quba ABAD Factory” qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsinin və
Quba-Qonaqkənd avtomobil yolunun açılışında iştirak etmələri də regional inkişaf
yönündə görülən işlərin bariz ifadəsidir.
Qeyd edək ki, təkcə Qubada deyil, digər rayonlarımızda da yaradılan
idman kompleksləri regionlarda əmək
bazarına yeni iştirakçıların daxil olmasına ciddi təkan verir. Elə Quba universal
kompleksində 200-250 işçinin çalışacağını,
onların mütləq əksəriyyətinin yerli sakinlər
təşkil edəcəyini nəzərə alsaq, bu məsələ
ilə bağlı aydın təsəvvür yaranar.
Kompleksin Şahmat Mərkəzində idmanın bu növü ilə məşğul olmaq istəyənlər
üçün hər cür şəraitin yaradılması isə
dövlətimizin adı çəkilən sahəyə xüsusi
diqqətindən xəbər verir.
Yeni iş yerlərinin yaradılmasından
danışarkən, “ABAD” publik hüquqi şəxsin
fəaliyyəti xüsusi dəyərləndirilməlidir. Çünki
bu qurumun səmərəli işi nəticəsində yaradılan “Quba ABAD Factory” qablaşdırma
vasitələrinin istehsalı müəssisəsi bir neçə
ildir ki, qubalı mikro və kiçik sahibkarlara
qida istehsalı müəssisəsi kimi tanış idisə,
artıq həm də qablaşdırma vasitələrinin
istehsalı müəssisəsi kimi onlara yardımçı
olacaq.
Yerli sakinlər müəssisənin yerləşdiyi
yeri uzun illər əsaslı təmirə ehtiyacı olan
və istifadəsiz qalan binanın mövcudluğu ilə
xatırlayırlar. Memarlıq elementləri qorunmaqla tamamilə yenilənən binada artıq
kartondan müxtəlif qablaşdırma vasitələri,
kağız və etiketlərin istehsalı, promo

məhsulların hazırlanması, eyni zamanda,
tullantı kağızların preslənməsi nəzərdə
tutulur.
Xatırladaq ki, “ABAD” Prezident İlham
Əliyevin 2016-cı ildə imzaladığı fərmanla
yaradılıb. Statistik göstəricilər isə onu
deməyə əsas verir ki, “ABAD” fəlsəfəsi
əsaslı reallaşmaqdadır.
Cari ilin ötən 10 ayı ərzində “ABAD”
500 ailəyə dəstək göstərib. Nəticədə
“ABAD”çıların minlərlə çeşiddə
sənətkarlıq, kənd təsərrüfatı və digər növ
məhsulları satışa çıxarılıb. Ümumilikdə,
5,5 milyon manat dəyərində məhsulun
“ABAD” vasitəsilə satışı həyata keçirilib.
Müəssisənin açılışı ilə ilkin mərhələdə
20, sonrakı mərhələdə isə 50 nəfərin işlə
təminatı nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyevin reallaşdırdığı
uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyası
çərçivəsində məktəb tikintisi və təmiri
də xüsusi yer tutur. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Qubanın Birinci Nügədi
kəndində 1 nömrəli tam orta məktəbin inşa
olunması da bunun bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevaya təhsil müəssisəsində
görülən işlər barədə məlumat verilərək,
Birinci Nügədi kənd 1 nömrəli tam orta
məktəbin əvvəlki binasının 1971-ci ildə
inşa olunduğu, son illər isə tam yararsız vəziyyətə düşdüyü bildirilib. Hazırda
isə şagirdlərin Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən inşa olunan tam yeni məktəbdə
təhsillərini davam etdirəcəkləri vurğulanıb.
Bu isə o deməkdir ki, ərazidə keyfiyyətli
və bərabərhüquqlu təhsil imkanı yüksək
səviyyədə yaradılıb.
Son illərdə Quba şəhərində, o

cümlədən, rayonun kənd və qəsəbələrində
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri
həyata keçirilir. Bu, Qonaqkənd
qəsəbəsinin timsalında da aydın nəzərə
çarpır. Yeni inşa olunan mədəniyyət evi,
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin
ətrafında yeni parkın salınması, qaz, işıq,
yol problemlərinin diqqətdə saxlanılması,
46 kilometrlik Quba–Qonaqkənd avtomobil yolunun istismara verilməsi ilə 68 min
nəfərin rahat gediş-gəlişinin təmin olunması bunun bariz ifadəsidir.
Bütün bunlar bir daha göstərir ki, sosial
dövlət olan Azərbaycanda iş yerlərinin
yaradılmasına, özünüməşğulluğun təmin

Kamilə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı,
BDU-nun kafedra müdiri,
professor

olunmasına daim həssaslıqla yanaşılır.
Ayrı-ayrı proqramların icrası zamanı da bu
məsələ xüsusi diqqətdə saxlanılır. Ölkənin
güclü iqtisadi inkişafı, maliyyə imkanlarının artması da iş yerlərinin yaradılması
prosesini sürətləndirir. Beləliklə, respublikada iqtisadi fəallığın davamlı şəkildə
artması fonunda yeni iş yerləri açılır, bu
isə təbii ki, insanların həyat səviyyəsinin
yüksəlməsində özünü qabarıq büruzə verir.
Sonda bir məqamı da xüsusilə vurğulamaq istərdik. Belə ki, son 18 ildə
respublikamızda kənd yollarının inşası
və yenidən qurulması geniş vüsət alıb.
Bütün bölgələrdə kənd yollarının tikintisi

ilbəil daha da genişləndirilib. Həm sosial, həm də iqtisadi baxımdam mühüm
önəm daşıyan həmin layihələrin icrası
nəticəsində on minlərlə yeni iş yeri açılıb.
Təzə kənd yolları yerlərdə aqrar bölmənin
əsaslı şəkildə inkişafına təkan verib, kənd
təsərrüfatı məhsullarının bazarlara rahat
və operativ şəkildə çatdırılmasına əlverişli
şərait yaradıb. Kənd yollarının inşasının
genişləndirilməsi məqsədilə büdcə vəsaiti
ilə yanaşı, Prezidentin Ehtiyat Fondundan
da əlavə vəsait ayrılıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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görülmüşdür. Ölkəmizdə güclü
ordu yaradılmışdır və bu proses
davam edəcəkdir. Bu məsələ
daim mənim diqqət mərkəzimdə
olacaqdır. Azərbaycanın çox
güclü ordusu olmalıdır. O qarşıda
duran bütün məsələləri həll etmək
iqtidarında olmalıdır. Əminəm ki,
Azərbaycanın iqtisadi potensialı
ordumuzun ən yüksək standartlara
cavab verməsinə və qarşıda duran
bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə
imkan verəcəkdir”.
Əlbəttə, qələbənin qazanılmasında ordunun döyüş
qabiliyyətinin artırılması başlıca
şərtdir. Prezident İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, istər 2016-cı ilin,
istərsə də 2018-ci illərin hərbi
əməliyyatları göstərdi ki, ordumuz
qarşıya qoyulan istənilən vəzifəni
yerinə yetirmək əzmindədir.
Belə də oldu, 2020-ci il 27 sentyabr tarixində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin döyüş aktivliyinin
qarşısını almaq, mülki əhalinin
təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Ordusunun komandanlığı tərəfindən

cıl orduları ilə müqayisə olunur.
Güclü maddi-texniki təminat və
xalq-ordu birliyi hərbi qulluqçuların döyüş əzmini daha da artırır.
Bu gün hərbi potensialın artırılması, əsgər və zabitlərin xidmət
şəraitlərinin yüksək səviyyədə
təmin edilməsi istiqamətində
dövlətimiz tərəfindən mühüm addımlar atılmaqdadır. Son bir neçə
il ərzində Azərbaycanda müasir və
çox güclü hərbi-sənaye kompleksi yaradılmışdır. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri bu gün müasir
texnika ilə təchiz edilmişdir və
bunun nəticəsi olaraq Vətənin
müdafiəsinə daim hazır olan
yüksək nizam-intizama malik
odumuz var.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Ordusu
Ermənistanın təxribatlarına
cavab olaraq həyata keçirdiyi
əks-hücum əməliyyatı ilə dünya
hərb tarixində yeni səhifə yazmışdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrini
təmsil edən hərbçilərin, bu sahə
üzrə mütəxəssislərin fikrincə,
Azərbaycan XXI əsrdə müharibə

mada bildirmişdi ki, Azərbaycanın
Qarabağda apardığı müharibə
öyrənilməsi və gələcək doktrinaların, taktikaların dəyişdirilməsi
baxımından əhəmiyyət daşıyır.
ABŞ ordusunun rəsmisi
açıq şəkildə vurğulamışdır ki,
azərbaycanlıların taktikası dünyanın ordu təmsilçilərini tankların
döyüşdə asan hədəf olması, ləng
hərəkət etməsi və ümumiyyətlə,
müasir savaşın çox bahalı vasitəsi
olması ilə bağlı düşünməyə vadar
edir. Bununla belə, Azərbaycan
Ordusu tam hərbi qaydalara uyğun olaraq müharibə aparır.
İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra bütün dünya yeni
Azərbaycanı kəşf etdi. Məlum
oldu ki, onun yaxşı təlim keçmiş,
müasir silah növləri ilə silahlanmış və ən əsası onlardan istifadə
qaydalarını bilən ordusu var.
Ekspertlərin sözlərinə görə, indi
Azərbaycan ordusu istənilən
kənar təhlükələrə hazırdır və
təcavüzkarlara layiqli cavab
vermək gücündədir. 44 günlük
müharibə nəinki Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin möhkəmliyini,
ilk növbədə, bu müharibə, əslində,
vətənpərvər və azadlıqsevər
əsgərlərin ruhunun gücünü
göstərdi. Bu, böyük bir motivasiya
idi. Razılaşaq ki, yaxşı təlim və
silahlanma olsa da, motivasiya olmasa, müharibəni udmaq
mümkün deyil. Müharibədə qalib
gəlmək müharibə üsullarını daha
da təkmilləşdirmək üçün böyük bir
stimuldur. Bununla yanaşı, qeyd
edək ki, Azərbaycan Ordusu pilotsuz uçan aparatlardan indiyədək
dünyada heç kimin nümayiş

Bir sözlə, Azərbaycan XXI
əsrin tələbləri səviyyəsində
döyüşməyə qadir olan müasir
orduya malikdir. Azərbaycan son
otuz il ərzində ən yaxşı silah-sursat nümunələri almış və aparıcı
hərbi mütəxəssislərin rəhbərliyi altında öz hərbi qulluqçularını hazırlamışdır. Bütün bunlar müharibədə
uğurun və Azərbaycanın milli
prioritetlərini ciddi şəkildə bəyan
edən ölkə kimi tanınmasının
rəhni oldu. Ötən il noyabrın 11-də
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva 1 saylı
Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə
olunan hərbçilərlə görüşündə
bildirmişdi ki, biz bir daha gücümüzü göstərdik, xalqımızın birliyini
göstərdik: “Göstərdik ki, heç bir
qüvvə bizim qabağımızda dura
bilməz, heç bir qüvvə bizi haqq
yolumuzdan döndərə bilməz. Bu
tarixi missiyanı siz icra etmisiniz
– Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan
giziri, Azərbaycan zabiti icra edib”.
Müharibədəki ağır məğlubiyyət
Ermənistanı kapitulyasiya aktını
imzalamağa məcbur etdi. Bununla
da Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Bu
zəfərdən sonra xalq-dövlət-ordu
birliyi yüksək səviyyəyə qalxdı. Ölkə başçısının dediyi kimi,
bu birlik bizə imkan verəcək ki,
işğaldan azad edilmiş torpaqlara yenidən həyat qaytaraq,
məcburi köçkünlərimizi o yerlərə
maksimum qısa müddət ərzində
qaytaraq. Qarabağ bölgəsi, gözəl

qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu
əks-hücum əməliyyatı başlaması
barədə qərar verilməsindən sonra
Silahlı Qüvvələrimizin qarşısında
dayanmış 30 illik tapşırıq yerinə
yetirildi. Təsadüfi deyil ki, Milli
Ordunun döyüş qabiliyyəti və
peşəkarlığı, şəxsi heyətin mənəvipsixoloji hazırlığı dünyanın qabaq-

aparmağın parlaq nümunəsini
ortaya qoymuşdur. Təsadüfi deyil
ki, Azərbaycan Ordusunun döyüş
taktikasını dünyanın ən güclü
ordularından birinə sahib olan
ABŞ da etiraf edir. ABŞ ordusunun
Quru Qoşunlarının Baş Qərargah
rəisi, ordu generalı Ceyms MakKonvill mətbuata verdiyi açıqla-

etdirmədiyi səviyyədə istifadə
etmək bacarığını nümayiş etdirdi. Bununla da bir çox ölkələrin
ordularının döyüş əməliyyatları
strategiyasında dəyişiklik etdi.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, hazırda
Cənubi Qafqazda Azərbaycanın
Ordusu, həqiqətən də, ən güclüdür.

tarixi diyarımız sanki yenidən
doğulacaq, yenidən canlanacaq,
dirçələcək. Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi və ən gözəl güşələrindən
biri olan Qarabağ əsl cənnət
məkanına çevriləcəkdir.

Müzəffər xalqın
rəşadətli ordusu

M

illi Ordu quruculuğu Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm rol oynayır. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdışı bütün sahələrdə, o
cümlədən ordu quruculuğu istiqamətində aparılan siyasətin davam etdirilməsinə şərait
yaratdı. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində gördüyü işlər bu
gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Mərkəzləşmiş maddi-texniki təminat işində uğurlu addımlar atıldı,
müxtəlif qoşun növlərinin, ayrı-ayrı hərbi hissələrin təminatı həyata keçirilməklə formalaşması
başa çatdırıldı, fərarilik hallarının qarşısı alındı, orduya çağırış işi təkmilləşdirildi, şəxsi heyətin
mənəvi-psixoloji hazırlığına, döyüş ruhunun yüksəldilməsinə diqqət artırıldı, hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsi gücləndirildi. Bütün bu addımların nəticəsidir ki, 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində
rəşadətli ordumuz düşməni darmadağın etməklə 30 illik işğala son qoydu.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin
qətiyyət və ardıcıllıqla davam
etdirdiyi strategiyaya əsaslanan
ordu quruculuğu prosesi xalqımızın zəngin və şərəfli ənənələrini
qorumaqla həyata keçirilməkdədir.
Bu gün öz gücü və qüdrəti ilə
seçilən, qarşıya qoyulan bütün
vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək
imkanına malik olan Azərbaycan
Ordusu dövlət müstəqilliyinin
bərpasından ötən illər ərzində
müasir inkişaf səviyyəsinə gəlib
çatdı. Qarşısına qoyulan hər
hansı tapşırığı yüksək səviyyədə
yerinə yetirmək iqtidarına malik
olan Azərbaycan Ordusu bu gün
NATO standartları səviyyəsində

formalaşmışdır. Bu gün xidməti
yüksək səviyyədə aparmaq üçün
bütün imkanlar yaradılmışdır.
Ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə
olan yüksək diqqət və qayğısının
nəticəsidir ki, dünyada orduların
reytinqlərini tərtib edən sanballı
qurumlar bu gün Azərbaycan Ordusunun dünyanın güclü orduları
sırasında olduğunu təsdiqləyirlər.
Xüsusilə qeyd olunmalıdır
ki, müasir ordu quruculuğunu
xarakterizə edən, Milli Ordumuzun
möhkəmlənməsinə geniş imkanlar yaradan əsas amil dinamik iqtisadi inkişaf və ölkəmizin
iqtisadi qüdrətinin artmasıdır.
İqtisadi inkişaf ordumuzun bütün
istiqamətlər üzrə potensialının
yüksək səviyyəyə çatdırılmasına

və Azərbaycanda hərbi-sənaye
potensialının gücləndirilməsinə
geniş imkanlar yaradır. Hər bir
dövlət onda güclü olur ki, onun
qüdrətli iqtisadiyyatı və güclü
ordusu var. Azərbaycanın güclü
orduya malik olması 44 günlük
Vətən müharibəsində bir daha
nümayiş etdirildi. Gənclərimizin bu
gün dövlət başçısı İlham Əliyevin
sərəncamı ilə hərbi xidmətə böyük
ruh yüksəkliyi ilə getmələri də
onlarda Vətən sevgisinin böyüklüyünün təsdiqidir. Hələ 2003-cü
ildə andiçmə mərasimindəki nitqi
zamanı ordu quruculuğu və bu
sahədə perspektivlər barədə
danışan Prezident İlham Əliyev
demişdi: “Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində də böyük işlər
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Zəfər paradı tarixi qələbəmizi bütün dünyaya nümayiş etdirdi
Ötən il dekabrın 10-da paytaxtımızda keçirilən möhtəşəm Zəfər paradı
ölkəmizin qüdrətini və Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun erməni faşizmi üzərində
tarixi Qələbəsini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu, eyni zamanda, 30 ilə
yaxın bir dövrdə işğal altındakı torpaqlarımızın düşməndən təmizlənməsi
ilə ərazi bütövlüyümüzün bərpasının təcəssümü idi.
Zəfər paradı diqqətçəkən ən mühüm məqamlardan biri kimi Silahlı
Qüvvələrimizin nəyə qadir olduğunu göstərdi. Burada nümayiş etdirilən
texnikalar dövlətimizin başçısı tərəfindən hərbi sahəyə göstərilən diqqət
və qayğıdan xəbər verməklə bərabər, ordumuzun maddi-texniki bazasının
zənginliyinin ifadəsi idi.
Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü Rəşad
Mahmudov bildirib.

Rəşad Mahmudov deyib: “Prezident
İlham Əliyev Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi ötən illər ərzində hərbi quruculuq
məsələsinə prioritet istiqamətlərdən
biri olaraq daim önəm verib, ordunun
gücləndirilməsi ilə bağlı olduqca mühüm
işlər görüb, Silahlı Qüvvələrimizdə
keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərini
reallaşdırıb.
Ordumuzun inkişafı,
modernləşdirilməsi istiqamətində
gerçəkləşdirilən layihələrin uğurlu
nəticəsi hələ 2016-cı ilin aprelində
özünü göstərmişdi. Həmin ayın 2-də
Ermənistan ordusunun təxribatlarına
cavab olaraq, silahlı qüvvələrimiz sürətli
əks-hücum əməliyyatı ilə düşməni
ağır məğlubiyyətə uğradaraq, Füzuli,

Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğal
altındakı ərazilərinin 2 min hektardan
çox hissəsini qəsbkardan təmizləmişdi.
Həmçinin minlərlə hektar ərazi
Azərbaycan Ordusunun tam nəzarətinə
keçmişdi. Silahlı Qüvvələrimiz bundan iki
il sonra- 2018-ci ilin mayında da uğurlu
əməliyyat keçirərək, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 11 min hektardan artıq
ərazisini və Şərur rayonunun Günnüt
kəndini düşməndən təmizləmişdi.
Təəssüf ki, işğalçı bütün bu
dərslərdən nəticə çıxarmadı, ötən il
iyul ayının 12-16-da Tovuz rayonu
istiqamətində daha bir məqsədyönlü
təcavüzkar hərəkəti törətdi. Bədxah
düşmənin təcavüzü bu dəfə də ordumuz
tərəfindən layiqincə cavablandırıldı.

Ümumiyyətlə, sadalanan
döyüşlər erməni silahlı dəstələrinin
ordumuzla müqayisədə nə qədər
geri qaldığını, Silahlı Qüvvələrimizin
mənəvi-psixoloji, döyüş ruhu, sosial,
ictimai, texniki-təchizat, silah-sursat,
peşəkarlıq baxımından düşmənin
hərbi qüvvələrini müqayisəolunmaz
dərəcədə qabaqladığını təsdiqlədi və
təbii ki, düşmən də bu üstünlüyü tam
anladı. Erməni ictimaiyyəti bu prosesdə
gerilədiyini, uduzduğunu öz üzərində
açıq-aydın hiss etdi”.
Deputat bildirib ki, Ermənistan
ordusunun ötən il sentyabrın 27-də
təxribat törədərək ölkəmizə hücuma
keçməsi, müxtəlif növ silahlardan, o
cümlədən, ağır artilleriyadan istifadə

edərək yaşayış məntəqələrimizi və hərbi
mövqelərimizi bir neçə istiqamətdən
atəşə tutması Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrini əks-hücum əməliyyatlarına
başlamağa məcbur etdi. Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ordumuz 44 gün davam
edən müharibədə möhtəşəm qələbə
qazanaraq, dünya hərb tarixinə yeni
şanlı səhifələr yazdı. Silahlı qüvvələrimiz
döyüş meydanında Ermənistanın “güclü,
məğlubedilməz ordu” mifini birdəfəlik
darmadağın etdi.
Zəfər paradında diqqətçəkən bir
məqam da Şuşa azad edildikdən sonra,
Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən şəhər
üzərində qaldırılan Zəfər bayrağının
parada gətirilməsi idi. Eyni zamanda,
əldə edilən möhtəşəm uğur şərəfinə
paradda 3 min Azərbaycan əsgəri
və zabiti ilə yanaşı, türk əsgər və
zabitlərinin də iştirakı hər birimizdə qürur
hissi doğururdu. Paradı Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Baş
Komandanı, Prezident İlham Əliyev
və fəxri qonaq qismində dəvət olunan
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın izləməsi xalqımızın tarix
salnaməsinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bu,
həm də beynəlxalq ictimaiyyətə verilmiş
ciddi mesaj idi.
Azərbaycan və türk əsgərlərinin çiyinçiyinə Azadlıq meydanından keçməsi
bu xalqların tarixində əbədi qalacaq

qürurverici hadisəyə çevrildi. Həmin gün
ölkəmizin bütün şəhərlərinin Azərbaycan
və Türkiyə bayraqları ilə bəzədilməsi
isə xalqlarımızın mənəvi yaxınlığından
xəbər verirdi.
Yeri gəlmişkən, Vətən müharibəsində
qardaş Türkiyənin siyasi və mənəvi
dəstəyi parlaq qələbəyə inamı artırdı.
Döyüşlərin ilk saatlarından etibarən
Azərbaycan xalqı qardaş ölkənin
həmrəyliyini, doğmalığını hiss etdi.
Türkiyənin ilk saatlardan haqq işimizə
dəstəyi ədalət naminə savaşda tək
olmadığımızı göstərdi.
R.Mahmudov diqqətə çatdırıb ki,
İkinci Qarabağ savaşının 44 gününün
hər biri şanlı tarixə çevrildi. Hər gün
Azərbaycan Ordusu irəli getdi, hər
gün yeni şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr,
yüksəkliklər azad etdi. Azərbaycan
əsgəri, Azərbaycan zabiti bu müharibədə
işğala son qoyulması və tarixi ədalətin
zəfər çalması kimi müqəddəs bir amalla
vuruşdu.
Vətən müharibəsində Ali Baş
Komandanın əmrini canı, qanı ilə icra
edən, Vətənə və əsgər andına sadiq
olan qəhrəman Azərbaycan Ordusunda
bir dənə də fərari olmadı. Yaralı əsgər
və zabitlərimiz hərbi hospitallarda,
xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş
edirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz
qayıdaq döyüş meydanına, biz öz
missiyamızı başa vurmalıyıq. Qəhrəman

hərbçilərimizin şücaəti, rəşadəti
hesabına, şəhidlərimizin qanı-canı
bahasına bütün dünya Azərbaycanın
şanlı qələbəsinin şahidi oldu. Müxtəlif
dairələrdən olan müntəzəm təzyiq və
təhdidlərə rəğmən Azərbaycan öz haqq
savaşında zəfər çaldı.
Azərbaycanın qəhrəman oğulları
Ermənistanı döyüş meydanında məhv
etdi. Rəsmi İrəvanın öz ordusunun
yenilməzliyi haqqında yaratdığı mifi
dağıtdı. Azərbaycan Ordusu öz
qəhrəmanlığı və peşəkarlığı ilə təkcə
Ermənistanın silahlı qüvvələrini deyil,
həm də erməni faşizmini sarsıtdı,
düşmən bizim güc-qüdrətimiz qarşısında
birdəfəlik sındı.
Deputat sonda Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən
müharibəsində qazanılmış və milli
qürurumuzun təntənəsinə çevrilmiş tarixi
Zəfər sayəsində hazırda Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurda yeni inkişaf dövrünün
başladığını xatırladaraq deyib: “Erməni
faşizminin bu ərazilərdə yerlə bir etdiyi
şəhər və kəndlərimizin ən qısa zamanda
bərpası, yenidən qurulması, bura
qayıdışın tezliklə təmin edilməsi üçün
həyata keçirilən tədbirlərin miqyası və
sürəti İkinci Qarabağ savaşında olduğu
kimi, inam və qətiyyətin təntənəsinə
çevrilib”.
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YAP və AK Parti sədrlərinin müavinləri İstanbulda birgə mətbuat konfransı keçiriblər
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Sədrinin müavini –
Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinin Türkiyəyə səfəri davam edir. YAP
nümayəndə heyətinə Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən
daxildir.
Səfər çərçivəsində dekabrın 7-də YAP Sədrinin müavini
– Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir
Budaqov və Türkiyənin Ədalət və
İnkişaf Partiyası (AK Parti) Sədrinin
birinci müavini Numan Kurtulmuş
birgə mətbuat konfransı keçiriblər.
Qonaqları və tədbir iştirakçılarını salamlayan AK Parti sədrinin
birinci müavini Numan Kurtulmuş
Azərbaycan nümayəndə heyətini
bir daha Türkiyədə görməkdən
məmnunluq hissi duyduğunu bildirib.
Ölkəmizin ümummilli lideri Heydər
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”
tezisini xatırladan AK Parti Sədrinin
birinci müavini deyib: “Bir millət, iki
dövlət” tezisi çərçivəsində Türkiyə
ilə Azərbaycan arasındaki dostluq
və qardaşlıq illər keçdikcə daha da
dərinləşib, güclənib. Azərbaycanın
Qarabağı işğaldan azad etdiyi 44
günlük müharibə zamanı Türkiyənin
həm dövlət, həm də millət olaraq
azərbaycanlı qardaşlarımıza verdiyi
dəstək və sonrakı əməkdaşlığımızla
Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri
yeni müstəviyə qədəm qoyub.
Bu çərçivədə müharibədən sonrakı dövr ərzində Azərbaycanın
azad edilən Qarabağ bölgəsinin
abadlaşdırılması, yenidən qurulması yolunda Türkiyə bütün
gücü ilə Azərbaycanın yanındadır.
Həm infrastrukturun yenilənməsi,
həm də oradakı kənd təsərrüfatı
sahəsində əməkdaşlığın inkişafı
üçün işlərimiz ciddi şəkildə davam
edir. Xüsusilə iki ölkə liderinin
imzaladığı Şuşa Bəyannaməsindən
sonra ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərdə yeni dövr başladığı
kimi, Qafqazda da yeni sülh perspektivi meydana gəlib. Uzun zaman
davam edən işğala son qoyulması
və beynəlxalq hüquqdan irəli gələrək
Azərbaycanın Qarabağı işğaldan
azad etmək istiqamətində keçirdiyi
əməliyyat Zəfərlə nəticələndikdən
sonra yeni dövrün başladığını hamımız görürük. Bu dövrün bundan
sonrakı əsası Qafqazda sülhün
bərqərar olmasıdır. Bunun üçün
də Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya,
İran, Ermənistan və Gürcüstan bu
bölgənin altı ölkəsi olaraq ortaq
məsələlərini birlikdə həll etmək
iradəsini ortaya qoyması Qafqazda
yeni sülh dövrünün başlaması üçün
vacib addımdır. Bu addımın atıla

bilməsi üçün Türkiyə ilə Azərbaycan
münasibətlərini sürətlə inkişaf
etdirir. Bu çərçivədə hər sahədə
olduğu kimi, dövlətlər və millətlər
arasındakı münasibətləri daha
da dərinləşdirmək istiqamətində
yolumuza davam edirik. Yenə bu
çərçivədə hər iki ölkənin iqtidar
- Yeni Azərbaycan və Ədalət və İnkişaf partiyaları arasında çox güclü
əlaqələr qurulub, bu münasibətlər
iki dövlətin tək millət olaraq irəliyə
doğru addımlamasında təkanverici
qüvvə olacaq”.
Pandemiya şərtlərinə baxmayaraq, iki iqtidar partiya arasında
qarşılıqlı görüşlərin keçirildiyini,
səfərlərin təşkil olunduğunu xatırladan N.Kurtulmuş bildirib: “Bundan
sonrakı dövrdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələri iki güclü siyasi partiyanın
və iki güclü siyasi liderin iradəsi ilə
davam etdirəcəyik. Partiyalarımızın
bu nümunəvi əlaqələri iki ölkə arasında münasibətlərin təzahürüdür.
Ümid edirik ki, türk dünyasındakı
digər siyasi partiyaların və digər
dövlətlərin iştirakı ilə əlaqələrimizi
genişləndirərək yolumuza davam
edəcəyik”.
Çıxışı zamanı bu gün regionda
və beynəlxalq miqyasda mühüm
reallıqlardan birinin AzərbaycanTürkiyə münasibətləri olduğunu
vurğulayan YAP Sədrinin müavini
- Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir
Budaqov deyib: “Biz mütəmadi
olaraq belə bir ifadə eşidirik: “Dünyada Azərbaycan və Türkiyə qədər
bir-birinə yaxın olan digər iki ölkə
yoxdur”. Bu, tarixi, siyasi və mənəvi
həqiqətdir. Çünki bu iki dövləti
bir-birinə yaxınlaşdıran və bağlayan təkcə güclü strateji tərəfdaşlıq
münasibətləri deyil, eyni zamanda,
dostluq və qardaşlıq əlaqələridir.
Milli dəyərlər və tarixi ənənələr
üzərində təşəkkül tapmış bu qardaşlıq münasibətləri bənzəri olmayan
birlik və həmrəylik nümunəsidir. Hər
iki ölkənin milli maraqlarının, strateji mənafelərinin qorunması üçün
bir-birinə güclü dəstək nümayiş
etdirməsi isə bu baxımdan xüsusi
vurğulanmalıdır”.
Ən əsası, Vətən
müharibəsində haqq mübarizəsi
aparan Azərbaycana qardaş Türkiyənin qətiyyətli
mənəvi-siyasi dəstək nümayiş

etdirməsini münasibətlərimizin
zirvə hadisələrindən biri kimi
qiymətləndirən Tahir Budaqov
vurğulayıb: “44 günlük müharibənin
başladığı gündən etibarən qardaş
ölkə ictimaiyyəti Azərbaycanın haqlı
və ədalətli mövqeyini müdafiə etdi,
həm reallıqların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında, həm də erməni
yalanlarının ifşasında yüksək fəallıq
nümayiş etdirdi. Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanın
haqq işinə prinsipial dəstəyini
ifadə etməsi, digər mühüm reallıqlar Azərbaycan xalqı və dövləti
tərəfindən minnətdarlıq hissi ilə çox
yüksək qiymətləndirilir”.
“Təqdirəlayiq haldır ki,
postmüharibə dövründə də
dostluğa, qardaşlığa və strateji
tərəfdaşlığa əsaslanan AzərbaycanTürkiyə münasibətləri yüksələn xətt
üzrə inkişaf edir, iki qardaş ölkənin
birgə təşəbbüsləri regionun yeni
geostrateji dizaynında müstəsna
rol oynayır. Xüsusilə də, bu ilin iyun
ayının 15-də Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında Strateji Müttəfiqliyə dair
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması
tərəfdaşlıq münasibətlərinin yeni
səviyyəyə yüksəlməsini şərtləndirib.
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasından sonra görülən işlər iki
ölkə arasında siyasi, iqtisadi-ticari,
hərbi-strateji, mədəni-humanitar
sahələrdə münasibətlərin inkişafına mühüm töhfədir”, - deyən
YAP Sədrinin müavini xüsusi
vurğulayıb ki, Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin inkişafında
iki ölkənin hakim partiyası olan
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə
Ədalət və İnkişaf Partiyasının

daimi təmaslarının, əməkdaşlıq
əlaqələrinin genişləndirilməsinin mühüm rolu var. “Əminliklə söyləmək
olar ki, partiyalarımız arasında
əlaqələr keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoyub. Yeri gəlmişkən, qeyd
edim ki, bu ilin iyun ayında mənim
rəhbərliyimlə Türkiyədə səfərdə
olan YAP nümayəndə heyəti AK
Partinin yüksək səviyyəli rəsmiləri
ilə görüşlər keçirib, eyni zamanda,
tarixdə ilk dəfə olaraq iki partiya
arasında Əməkdaşlıq Protokolu
imzalanıb. Əməkdaşlıq Protokolunun imzalanmasından sonra
qarşılıqlı münasibətlərin, gələcək
əməkdaşlığın yeni istiqamətləri
müəyyənləşdirilib və biz ortaq
hədəflərimizin reallaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü
fəaliyyətimizi ardıcıl olaraq davam
etdiririk. Səfər zamanı nümayəndə
heyətimizin Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən
qəbul edilməsini isə xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əlbəttə, bu təmaslar
gələcək əməkdaşlığımız üçün
güclü hüquqi, institusional baza
formalaşdırıb. İyul ayında isə AK
Parti Sədrinin birinci müavini Numan
Kurtulmuşun başçılığı ilə geniş
nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfər
etməsi, AK Partinin nümayəndə
heyətinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qəbul
olunması əməkdaşlığın inkişafına
daha bir töhfə verib. Digər tərəfdən,
partiyalarımızın gənclər təşkilatları
arasında görüşlərin keçirilməsi, fikir
və təcrübə mübadiləsinin aparılması münasibətlərimizə dinamizm
gətirən mühüm amillərdəndir.
Bunlarla yanaşı, hər iki partiyanın

Azərbaycan istədiyinə nail olub, olur və olacaq…
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Ermənistan rəhbərliyi son otuz ildə olduğu
kimi, Münxen konfransında səsləndirilən
çağırışlara da məhəl qoymadı. Əksinə,
ötən ilin yazında Dağlıq Qarabağda yerli
ermənilər prezident seçkisi keçirdilər və
qondarma dövlətin saxta prezidentinin
andiçmə mərasimi Şuşa şəhərində qeyd
edildi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
oradakı şənliklərə qatıldı. Bu, Azərbaycan
xalqının əsəbləri ilə oynamaq idi. Bizim
əsəblərimizlə oynadıqları az imiş kimi, baş
nazir Şuşada hətta, “yallı” da oynadı.
Bu hoqqalara qədər isə – 2019-cu ilin
avqustunda Dağlıq Qarabağda təşkil olunan Ümumerməni Oyunlarının açılışında
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
“Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” şüarı
səsləndirmişdi. Ondan bir qədər sonra isə
işğalçı ölkənin müdafiə naziri Davit Tonoyan ABŞ-da səfərdə olarkən Ermənistanın
Qarabağla bağlı yeni strategiyasının “Yeni
müharibə - yeni ərazilər” olduğunu demişdi.
… Həmin ilin payızında isə əvvəlcə
Azərbaycan əsgərinin qarşısında duruş gətirə
bilməyərək, kütləvi şəkildə qaçmağa başladılar. Bu qaçışların da bir çıxış, yolu olmadığını
“dərk edəndə” isə ağ bayraq qaldırmaqdan,
kapitulyasiya aktını imzalamaqdan başqa
çarələri qalmadı. Məğlub edildilər, rüsvay
oldular, zəlil günə qaldılar, iqtisadiyyatları
iflic vəziyyətinə düşdü, siyasətləri dalana
dirəndi, himayədarları onlardan üz döndərdi,
ölkədaxili vəziyyət bir ildir ki gərginləşməkdə
davam edir. Çünki sülhsevər ölkənin humanist Prezidentinin çağırışlarını qulaqardına
vurdular. Nəticədə çəkməli olduqları cəza ilə
üzləşiblər.
Ancaq yenə də tarixin dərslərindən ibrət
götürmək istəmirlər. Ona görə də Prezi-

dent İlham Əliyev Qubaya səfəri zamanı –
Qonaqkənddə ictimaiyyət nümayəndələri ilə
görüşərkən bir daha xatırlatdı ki, Ermənistan
rəhbərliyi öz xalqına və dövlətinə sərf edən
variantı seçməli, sülh razılaşmasına imza
atmalıdır: “Bizim son vaxtlar apardığımız
işlər onu göstərir ki, hər hansı bir revanşist
meyil olarsa, onun məsələsi dərhal yerindəcə
həll olunacaq. Çünki müharibədən sonra
Ermənistan tərəfindən bir neçə dəfə belə
cəhdlər oldu və onun acı nəticələrini onlar özləri gördülər. Ona görə hələ ki, gec
deyil, mən onlara artıq dəfələrlə müraciət
edərək demişdim, bizim şərtlərimizi qəbul
etməlidirlər, yollarla, kommunikasiyalarla bağlı hər hansı bir qeyri-səmimi yanaşmaya son
qoyulmalıdır. Əgər belə olarsa, onda Cənubi
Qafqazda bütün xalqlar sülh, əmin-amanlıq
şəraitində yaşayacaq. Çünki biz istədiyimizə
nail ola bilmişik, bunu hər kəs gördü”.
Bəli, ötən ilin payızında Ermənistan
da gördü, dünya da gördü ki, Azərbaycan
Ordusunun əməliyyatlarını heç kim saxlaya bilmədi. Dövlət başçımızın dəfələrlə
dediyi kimi, həmin 44 gündə bizi saxlamaq
istəyənlər olub, kifayət qədər güclü dairələr
olub, amma bizi dayandıra bilmədilər: “Mən
demişdim ki, bizə tarix versinlər torpaqlarımızdan nə vaxt çıxır, o an biz dayanmağa
hazırıq. Bu gün də eyni sözü deyirəm. Amma
deyirəm ki, bizə tarix versinlər, Zəngəzur
dəhlizi nə vaxt açılacaq və belə olan halda,
heç bir problem olmayacaq. Ona görə hesab
edirəm ki, həm Ermənistan rəhbərliyi, həm
Ermənistan ictimaiyyəti, əhalisi bunu başa
düşməlidir”.
Ermənistan əgər bizim siyasət, diplomatiya, insanlıq naminə səsləndirdiyimiz
çağırışlara cavab verə bilmirsə, onda konkret
tarixi faktı nəzərə alsın. Fakt ondan ibarətdir
ki, bizim dövlətimiz və ordumuz Azərbaycan

xalqına 30 il arzuladığı günləri bəxş etmişdir. Azərbaycan dövləti erməni xalqına başa
salmışdır ki, öz siyasətçiləri onları otuz ildir
aldadır. Azərbaycan isə istədiyinə nail olub,
olur və olacaq.
Dövlət başçımız Qonaqkənddə
Ermənistan rəhbərliyinə və onların havadarlarına bir daha çağırış etdi: “Yaxşı olar ki, bu
məsələ konstruktiv şəkildə, danışıqlar yolu
ilə, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll olunsun.
Çünki İkinci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya xalqımızın iradəsini, gücünü və birliyini
göstərdi”.
Bu zaman – yəni Ermənistanın haqq
yoluna qayıtmaqda tərəddüd etdiyini dilə
gətirərkən, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladımir Putinin noyabrın 26-da Azərbaycan
və Ermənistanın dövlət başçıları ilə görüşdə
səsləndirdiyi xəbərdarlığı da yada salmaq
zərurəti var: “Bütövlükdə il ərzində az iş
görülməyib. Birincisi, heç bir irimiqyaslı döyüş
əməliyyatları baş vermir, bu da özlüyündə
çox yaxşı haldır... Yaxşı monitorinq qrupu
yaradılıb, bizim kontingent fəaliyyət göstərir,
hər iki tərəfin dəyərləndirməsindən belə başa
düşürəm ki, layiqincə işləyir, insanların həyatı
üçün təhlükəsiz şərait təmin edir. Atəşkəsə
nəzarət üzrə Rusiya –Türkiyə mərkəzi
fəaliyyət göstərir. Ən əsası odur ki, gələcəkdə
normal dinc həyat üçün şərait yaradılır”.
Nikbin münasibətdir. Ancaq çox təəssüf
ki, Ermənistan rəhbərliyi hələ də “normal dinc
həyat üçün şərait yaradılmasını” əngəlləməyə
çalışır. Fikrimizcə, onların günün reallıqlarını,
xüsusən, Azərbaycan Ordusunun yaratdığı
reallıqları qəbul etməkdən başqa yolları qalmayıb. Başqa yolla getsələr, yenə də başları
yumruq altına düşəcək. Çünki “dəmir yumruq”
öz yerindədir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, “Xalq qəzeti”

“Avişai Kohen trio” Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib
Dekabrın 6-da Heydər Əliyev
Mərkəzində “Avişai Kohen trio”nun
konserti olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, cazsevərləri
bir araya toplayan konsertdə Avişai Kohen
(kontrabas), Elçin Şirinov (piano), Roni Kaspi
(baraban) çıxış edib.
İsraildə doğulan, ABŞ-da fəaliyyət göstərən
müğənni və bəstəkar Avişai Kohen son 20
ildə dünyanın ən yaxşı bas ifaçısı kimi tanınsa
da, onun məhz bəstəkar kimi yaratdığı musiqi
əsərləri şöhrət qazanıb, böyük auditoriya
toplayıb, caz pərəstişkarlarını özünə cəlb edib.
“Avişai Kohen trio”nun Bakı konsertində

yeni “Arvoles” albomundan kompozisiyalar
təqdim edilib.
Avişai Kohenlə birlikdə səhnəni
Azərbaycandan pianoçu və bəstəkar Elçin
Şirinov bölüşüb. Elçin Şirinov son 3 ildə
Avişai Kohenlə sıx əməkdaşlıq edir və onun
iştirakı ilə trio dünyada şöhrət qazanıb. Elçin
Şirinov fəal şəkildə “Avişai Kohen trio”nun
yeni albomunun yaranmasında iştirak edib.
Trionun digər iştirakçısı isə İsraildə
dünyaya gələn, hazırda ABŞ-da yaşayan
baraban ifaçısı Roni Kaspidir. Roni Kaspi
ABŞ, Meksika, Kanada və digər ölkələrdə
çıxış edib.

birgə təşkilatçılığı ilə videokonfrans
formatında tədbirlərin keçirilməsi
Azərbaycan ilə Türkiyənin milli maraqlarına dair məsələlərdə
faydalı və əhəmiyyətli, müzakirələrin
aparılması, təmasların sıxlaşdırılması və münasibətlərin inkişafı
baxımından çox önəmlidir. Partiyalarımızın əməkdaşlığı çərçivəsində
Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 98-ci ildönümünə həsr
olunmuş “Qarabağ zəfəri sonrası reallıqlar və uydurma erməni soyqırımı
açıqlamasının regionda sülhə və
stabilliyə təsirləri”, “Qarabağ savaşı:
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının növbəti təntənəsi”, həmçinin
Gəncədə partiyalarımız arasında
ikitərəfli Əməkdaşlıq Protokoluna
uyğun olaraq “Şuşa Bəyannaməsi:
milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik
və gələcək əməkdaşlıq üçün yeni
çağırışlar” mövzularında konfransların keçirilməsi faktını bu baxımdan
ayrıca diqqətə çatdırmaq istəyirəm.
Bu tədbirlər bir millət, iki dövlət olan
Azərbaycan ilə Türkiyənin mənəvisiyasi birliyinin güclənməsinə öz
töhfəsini verib. Şübhəsiz ki, biz
siyasi partiyalar kimi dövlət başçılarının qardaşlıq münasibətlərini,
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
sarsılmaz strateji müttəfiqliyi əsas və
örnək götürərək əlaqələrimizi daha
da gücləndirəcək, səmərəli, faydalı
və məqsədyönlü birgə fəaliyyətimizi
uğurla davam etdirəcəyik”, – deyə
T.Budaqov əlavə edib.
Tədbir sual-cavab formatda
davam edib.
Jurnalistlərin suallarını cavablandıran Numan Kurtulmuş deyib:

“Biz burada müharibədən sonra
əldə edilən razılaşmaların yerinə
yetirilməsini arzulayırıq. Bunun üçün
də Ermənistanın erməni lobbilərinin
göstərdiyi istiqamətdə deyil,
Ermənistanda yaşayan erməni xalqının da xeyrinə olacaq şəkildə Qafqazda sülhə dəstək verməsini arzu
edirik. Çünki Fransada, ABŞ-da və
başqa ölkələrdəki erməni lobbilərinin
havası ilə Ermənistan reallığı
fərqlidir. Bu mənada bəzi imperialist
ölkələrin Qafqazda qarışıqlıq yaratmaq üçün Ermənistanın xəyallarına
keçmiş dövrlərdə də dəstək
göstərmələrinin heç bir nəticə
vermədiyini gördük. Azərbaycanın
bu Zəfərindən sonra ortaya qoyulan,
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın da Bakıya səfəri zamanı açıq şəkildə ifadə etdiyi Qafqaz
bölgəsinin altı ölkəsinin problemlərin
həlli üçün səmimi dialoq təməllərini
inkişaf etdirməsi bütün ölkələrin
xeyrinə və bölgənin gələcəyinə,
sabitliyinə töhfə verəcək çox vacib
bir başlanğıcdır. Azərbaycan ilə
Ermənistan arasındakı fikir ayrılıqlarını bu bölgə xalqları, Azərbaycan
və Ermənistan xalqları həll etməlidir.
Bizim tərəfimizdən bunun səmimi və
dünyada sülhü dəstəkləyən niyyət
olduğunu bir daha qeyd edirəm.
Tək istəyimiz yaxın bölgələrdə
baş verən bütün qarşıdurmaların
aradan qaldırılaraq içində olduğumuz coğrafiyanın sülh adasına
çevrilməsidir. Bunun üçün altılıq
təşəbbüsün çox vacib tarixi funksiya
olduğunu düşünürük. Hələ başlanğıc nöqtəsindəyik. İlk mərhələdə
öz seçimləri səbəbindən bu altı
ölkə buna qatılmaya bilər. Amma

səmimi addımlar atıldıqca mən
bu altı ölkənin də şəxsi maraqları
və Qafqazdakı problemlərin həlli
baxımından buna dəstək verəcəyinə
inanıram”.
Sonra jurnalistlərin suallarına
cavab verən Tahir Budaqov isə deyib: “Xarici qüvvələrin təsiri və bəzi
revanşist qüvvələrin xülyalarını hələ
də meydana qoyması nəticəsində
sülh prosesində müəyyən
ləngimələr baş verir. Lakin biz
əminik ki, qısa zaman ərzində
iki ölkə arasında sərhədlərin
müəyyənləşdirilməsi və yekun
olaraq sülh müqaviləsinin imzalanması qaçılmazdır. Eyni zamanda,
üçtərəfli Bəyanatdan irəli gələn
vəzifələrin, o cümlədən Zəngəzur
dəhlizinin açılması da tarixi reallıqdır. Düşünürəm ki, bu gün buna
qarşı çıxa biləcək heç bir qüvvə
ola bilməz. Amma bütövlükdə
götürdükdə, yəqin ki, burada
iştirak edən media nümayəndələri
arasında işğaldan azad edilən
ərazilərdə olanlar, oradakı vəziyyəti
görənlər, o bölgələrdə bu günədək
ermənilərin hansı şəraitdə və nə
cür yaşadığının şahidləri var. Lakin
müharibədən sonrakı qısa dövr
ərzində Azərbaycan tərəfindən
həmin ərazilərdə həyata keçirilən
genişmiqyaslı işlər, o ərazilərin qısa
zamanda Azərbaycanımızın digər
bölgələri kimi, iqtisadi cəhətdən
güclü və əhalinin yüksək rifah
şəraitində yaşaması üçün yaradılacaq şərait ermənilərin bu sahədə
seçimini daha da düzgün və obyektiv etməsinə böyük töhfə olacaq”.

“Xalq qəzeti”

Təhsilə qayğı ölkənin
gələcəyinə olan qayğıdır
Bu il dekabrın 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva Quba rayonuna səfər çərçivəsində Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən Birinci Nügədi kəndində inşa olunmuş 1
nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olublar.

Qeyd etmək istərdim ki, Birinci
Nügədi Qubanın ən böyük və
yaraşıqlı kəndlərindən biridir. Mən
bu kəndin seçicilərinin də daxil
olduğu, 53 saylı Quba-Qusar seçki
dairəsindən Milli Məclisə deputat
seçilmişəm və buna görə də bu
kəndin əməksevər, torpağa bağlı
sakinlərinin son illər ərzindəki
uğurları, eyni zamanda, qayğı və
problemləri ilə yaxından tanışam.
Birinici Nügədi kənd sakinləri

ilə görüşlərim zamanı onların
cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü
və rəhbərliyilə ölkə regionlarının,
eləcə də Quba rayonunun davamlı
inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən
tam razı qaldıqlarının dəfələrlə
şahidi olmuşam.
Həqiqətən, dövlət başçısının
müdrik siyasəti sayəsində son
illər rayonda bir çox mühüm
iqtisadi, sosial, humanitar layihələr
uğurla icra olunmuşdur. Qubada
bir sıra mühüm infrastuktur
layihələri həyata keçirilmişdir.
Nəticədə, rayonun digər yaşayış
məntəqələrində olduğu kimi, Birinci
Nügədi kəndində də əhalinin
elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli
su ilə təchizatı nəzərəçarpan
dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır.
Lakin, Birinci Nügədi kəndindəki
1 nömrəli tam orta məktəbin əvvəlki
binası 1971-ci ildə inşa olunmuşdu
və son illər tam yararsız vəziyyətdə
idi. İndi isə şagirdlər Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən inşa olunmuş,
hər cür şəraiti olan, olduqca gözəl
yeni məktəbdə təhsillərini davam
etdirəcəklər. Kənd sakinləri,

valideyn və pedaqoqlar hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya bu
yüksək diqqət və qayğıya görə
dərin minnətdarlıq edirlər.
Hər bir ölkənin inkişafı,
tərəqqisi, ilk növbədə təhsildən
asılıdır. Əminəm ki, yüksək müasir
standartlara cavab verən yeni
məktəbin inşası keyfiyyətli və
bərabərhüquqlu təhsil imkanının
yaradılması deməkdir. Tam
səmimiyyətlə sizi əmin edə bilərəm
ki, bu kənddə inşa olunan yeni
məktəbi dünyanın ən yüksək inkişaf
etmiş ölkələrinin təhsil müəssisələri
ilə müqayisə etmək olar.
Sevindirici haldır ki, Birinci
Nügədi kənd orta məktəbin
şagirdləri indiyədək müxtəlif fənn
olimpiadalarında müvəffəqiyyət
qazanıblar, məzunlar yüksək balla
ali məktəblərə qəbul olublar. Təkcə
son 4 ildə məktəbin 5 şagirdi 600dən çox balla tələbə adını qazanıb.
Qeyd edək ki, müasir
infrastruktur tədrisin keyfiyyətinə
birbaşa müsbət təsir göstərən
amillərdəndir. Bundan sonra Birinci
Nügədi kənd 1 nömrəli tam orta
məktəbin şagirdləri daha böyük
uğurlar qazanacaqlar.
Burada bir məqamı da
vurğulamaq istərdim. İstər Birinci
Qarabağ müharibəsində, istərsə
də 44 günlük Vətən müharibəsində
Birinci Nügədi kəndindən olan
çox sayda mərd, qeyrətli oğullar
yağı düşmənlə ağır döyüşlərdə
qəhrəmanlıq nümunələri
göstəriblər. Onların arasında şəhid
və qazilər də var.
Kənd sakinləri Azərbaycan
dövləti tərəfindən şəhid ailələrinə
və Qarabağ müharibəsi
veteranlarına göstərilən yüksək
diqqət və qayğıdan çox razıdırlar.
Onlar əmindirlər ki, möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin
liderliyilə xalqımız bundan sonra da
bütün sahələrdə parlaq qələbələr
qazanacaq.

Anatoli RAFAİLOV,
Milli Məclisin deputatı
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 382 										
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Dövlət orqanlarının
aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin
edən qurumların) və onun bölmələrinin
adlarının təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il
19 dekabr tarixli 277 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən səfirlik və konsulluqlarında
ticarət nümayəndəsi və onun aparatı
haqqında Əsasnamə”nin və “Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət
nümayəndəsinin aparatının nümunəvi
strukturu”nun təsdiq edilməsi barədə”
2017-ci il 13 oktyabr tarixli 429 nömrəli
və “Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinə
və onların aparatlarının işçilərinə
təminatların verilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2017-ci il 13 oktyabr
tarixli 430 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Xidməti pasport almaq hüququ olan
vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2011-ci il 3 mart
tarixli 391 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət
nümayəndələrinin təyin edilməsi haqqında”
2017-ci il 26 yanvar tarixli 1217 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında”
2017-ci il 5 sentyabr tarixli 1588 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyinin funksiyalarının və strukturunun
genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23
oktyabr tarixli 845 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28
dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il
20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi haqqında” 2019-cu il 30
dekabr tarixli 911 nömrəli fərmanlarında və
“Azərbaycan Respublikasının diplomatik
nümayəndəliklərində çalışan işçilərin
aylıq əməkhaqlarının təkmilləşdirilməsi
haqqında” 2012-ci il 25 sentyabr tarixli
2462 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 23 iyul tarixli 1409
nömrəli Fərmanının 7.3-cü bəndinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 12, maddə
1115; 2009, № 2, maddə 153, № 4, maddə
282, № 7, maddələr 605, 610, № 8, maddələr
674, 680, № 10, maddələr 846, 852, 856;
2010, № 1, maddə 60, № 2, maddələr 146,
161, № 10, maddələr 906, 912, № 11, maddə
1040; 2011, № 1, maddə 66, № 5, maddə
446, № 9, maddələr 856, 862; 2012, № 5,
maddə 479, № 8, maddə 818, № 10, maddə
1027, № 11, maddə 1205; 2013, № 1, maddə
74, № 8, maddələr 1014, 1037; 2014, № 1,
maddə 69, № 3, maddə 313, № 6, maddə
736, № 7, maddə 919, № 10, maddə 1308;
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 611,
№ 6, maddə 800, № 11, maddə 1414; 2016,
№ 1, maddə 171, № 2 (II kitab), maddə 382,
№ 3, maddə 608, № 4, maddələr 782, 831,

№ 5, maddə 955, № 7, maddə 1343,
№ 8, maddələr 1440, 1450, № 9, maddələr
1584, 1585, 1587, № 11, maddə 1976,
№ 12, maddə 2241; 2017, № 2, maddələr
282, 296, 311, № 5, maddə 972, № 8, maddə
1611, № 10, maddələr 1921, 1922, № 11,
maddə 2186; 2018, № 2, maddə 336,
№ 3, maddələr 578, 625, 631, № 7 (II kitab),
maddə 1655, № 10, maddələr 2142, 2161;
2019, № 1, maddə 160, № 3, maddələr 529,
563, 565, № 4, maddə 743, № 5, maddələr
944, 972, № 12, maddələr 2064, 2068, 2106;
2020, № 2, maddə 204, № 5, maddə 652,
№ 10, maddə 1306, № 11, maddə 1413;
2021, № 2, maddə 203, № 3, maddə 276,
№ 4, maddə 420, № 6 (IV kitab), maddə 695;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 19 noyabr tarixli 357 nömrəli
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini
təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin
adları”nda “Azərbaycan Respublikasının
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin
aparatları” sətri “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələrinin aparatları” sətri ilə əvəz edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və
konsulluqlarında ticarət nümayəndəsi
və onun aparatı haqqında Əsasnamə”nin
və “Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndəsinin aparatının nümunəvi strukturu”nun təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 13 oktyabr tarixli 429
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 10,
maddə 1892) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. adından (hər iki halda), preambuladan, 1-ci və 2-ci hissələrdən “fəaliyyət
göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri
çıxarılsın;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1
nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikasının
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik
və konsulluqlarında ticarət nümayəndəsi və
onun aparatı haqqında Əsasnamə” üzrə:
2.2.1. adından, 1.1-ci (hər iki halda) və
2.1-ci bəndlərdən “fəaliyyət göstərən səfirlik
və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın;
2.2.2. 1.2-ci bənddə “müvafiq səfirlik
və konsulluğun yerləşdiyi” sözləri “təyin
olunduğu” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.3. 1.3-cü bənddə “(xarici ölkədəki
səfirlik və ya konsulluğun adı)” sözləri
“(Azərbaycan Respublikasının səfirliyi və
ya konsul-luğunun mövcud olduğu ölkə üzrə
təyin olunduğu səfirlik və ya konsulluğun
adı, Azərbaycan Respublikasının səfirlik və
ya konsulluğunun mövcud olmadığı ölkə
üzrə isə müvafiq ölkənin adı)” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.2.4. 6.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“6.3. Ticarət nümayəndəsi Azərbaycan
Respublikasının səfirlik və ya konsulluğunun
mövcud olduğu ölkələrdə müvafiq səfirlik və
ya konsulluqda təyin olunur və öz funksiyalarını təyin olunduğu səfirlik və ya konsulluğun tərkibində həyata keçirir, Azərbaycan
Respublikasının səfirlik və ya konsulluğunun mövcud olmadığı ölkələrdə isə ayrıca
fəaliyyət göstərir.”;
2.2.5. 6.8-ci bəndə “təyin olunduğu”
sözlərindən sonra “ölkə,” sözü əlavə edilsin;
2.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2
nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikasının
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik
və konsulluqlarında ticarət nümayəndəsinin
aparatının nümunəvi strukturu”nun adından
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın.
3. “Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinə və

Bakı şəhəri, 4 dekabr 2021-ci il
onların aparatlarının işçilərinə təminatların
verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 13 oktyabr tarixli 430
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 10,
maddə 1893) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. adından, preambuladan və ikinci
abzasdan “fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın;
3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinə və
onların aparatlarının işçilərinə təminatların
verilməsi Qaydası” üzrə:
3.2.1. adından “fəaliyyət göstərən səfirlik
və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın;
3.2.2. 1.1-ci bəndin birinci cümləsindən
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında” (hər iki halda) və “(bundan sonra - diplomatik nümayəndəliklərdə)” sözləri çıxarılsın,
həmin bəndin ikinci cümləsində “diplomatik
nümayəndəliklərdə” sözləri “təyin olunduqları ölkələrdə” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.3. 1.2-ci bəndə “təyin olunduğu”
sözlərindən sonra “ölkə,” sözü əlavə edilsin;
3.2.4. 2.1-ci bəndin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Ticarət nümayəndəsinin əməkhaqqı
Azərbaycan Respublikasının səfirlik və
ya konsulluğunun mövcud olduğu ölkələr
üzrə onun təyin olunduğu səfirlikdə
səfirin əməkhaqqının 90 faizi, konsulluqda həmin ölkədə fəaliyyət göstərən səfirin
əməkhaqqının 85 faizi məbləğində müəyyən
edilir, Azərbaycan Respublikasının səfirlik və
ya konsulluğunun mövcud olmadığı ölkələr
üzrə isə müvafiq ölkədə ticarət nümayəndəsi
təyin olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə
razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
təsdiq edilir.”;
3.2.5. 2.2-ci bənddə “diplomatik
nümayəndəliyə” sözləri “ölkəyə” sözü ilə
əvəz edilsin;
3.2.6. 2.3-cü bənddə və 3.1-ci
bəndin birinci cümləsində “diplomatik
nümayəndəliklərdə” sözləri “ölkələrdə” sözü
ilə əvəz edilsin;
3.2.7. 3.2-ci bənddə “ticarət
nümayəndəsinin təyin olunduğu diplomatik
nümayəndəliyin yerləşdiyi” sözləri “ticarət
nümayəndəsi aparatının yerləşdiyi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
3.2.8. 4.1-ci və 4.3-cü bəndlərdə “Diplomatik nümayəndəliklərə” sözləri “Xarici
ölkələrə” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.9. 5.1-ci bənddən “diplomatik
nümayəndəliklərin yerləşdiyi” sözləri çıxarılsın;
3.2.10. 5.2-ci bənddə “diplomatik
nümayəndəliklərin yerləşdiyi” sözləri “təyin
olunduqları” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.11. 5.7-ci bəndin birinci cümləsində
“onların təyin olunduğu diplomatik
nümayəndəliyin” və həmin bəndin ikinci
cümləsində “diplomatik nümayəndəliyin”
sözləri “ticarət nümayəndəsi aparatının”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.12. 5.8-ci bəndin ikinci cümləsindən
“diplomatik nümayəndəliyin yerləşdiyi”
sözləri çıxarılsın;
3.2.13. 8.1-ci bəndin ikinci cümləsində
“diplomatik nümayəndəliyin yerləşdiyi”
sözləri “ticarət nümayəndəsinin təyin olunduğu” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.3. həmin Qaydaya 1, 2 və 3 nömrəli
əlavələrin yuxarı sağ küncündən və adından,
4 nömrəli əlavənin yuxarı sağ küncündən
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

“Mədəniyyət mirası: ortaq keçmiş və ortaq gələcək”

B

eynəlxalq Muğam
Mərkəzində “Mədəniyyət
mirası: ortaq keçmiş
və ortaq gələcək” layihəsinin
təqdimatı keçirilmişdir. İstanbul
Beynəlxalq Mədəniyyət
Araşdırmaları Dərnəyi
və Bakıdakı Yunus Əmrə
İnstitutunun təşkil etdiyi layihə
Türk-İslam sivilizasiyasının
zəngin nümunələrini dünyaya
tanıtmaq məqsədilə həyata
keçirilir.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin foyesində
bəşəriyyətin ortaq mədəni irsinə həsr
edilən sərgi ilə tanış olmuşlar.
Tədbirin açılışında çıxış edən
Mədəniyyət Nazirliyinin aparat
rəhbəri Vasif Eyvazzadə bildirmişdir
ki, mədəniyyət hər bir xalqın varlığına
bələdçilik edir: “Biz mədəniyyəti yalnız
insan şüurundan ala bilərik. Bir az əvvəl
mərkəzin foyesində təşkil olunan sərgini
seyr etdiyimiz zaman bəşəriyyətin
inkişaf tarixini gördük. Eyni zamanda,
mədəniyyətlərin inkişaf etdiyi mühiti
görə bildik. Tarixi, mədəniyyəti bilmədən
gələcəyi yaratmaq mümkün deyil.
İnsanlar öz kimliyini, dəyərlərini və tarixini, eləcə də dünyada var olmalarının
səbəblərini bilməlidir...”.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
irəli sürülən “Mədəniyyət naminə sülh”
qlobal kampaniyası haqqında söz
açan V. Eyvazzadə layihənin dekab-

rın 2-də gerçəkləşən tərəfdaşlıq forumunu qeyd etmişdir. Bildirmişdir ki,
uzun illərdir beynəlxalq təşkilatlar sülh
mədəniyyəti ideyasını inkişaf etdirirdilər:
“Ancaq Azərbaycan hökuməti Vətən
müharibəsindən sonra mədəniyyəti
inkişaf etdirmək üçün sülhün vacib olduğunu ideya kimi irəli sürdü. Bugünkü
tədbirin təşkilatçıları iki dövlət, bir millət
olan qardaş ölkələrin nümayəndələridir.
İdeya da bu xalqın kökündə olan
sülhpərvərlik və dünya mədəniyyətinə
açıqlığı nümayiş etdirir”.
Bakıdakı Yunus Əmrə İnstitutunun
rəhbəri Selçuk Karakılıç çıxışında
layihənin ilk dəfə Azərbaycan paytaxtında təqdim olunmasının əhəmiyyətini
vurğulamışdır. Bildirmişdir ki, bu layihə
ilə türk sivilizasiyasının zəngin və seçkin
nümunələrini bütün dünyaya tanıtmaq
və bu yolla özümüzü müasir dünyaya
təqdim etmək niyyətindəyik.
Daha sonra proqram “Mədəniyyət

şüuru” mövzusunda panellə davam etmişdir. Paneldə professor Bekir Karlığa,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü,
professor Celal Erbay və Beynəlxalq
Mədəniyyət Araşdırmaları Dərnəyinin
sədri Ahmet Selamet çıxış edərək, fikir
və düşüncələrini bölüşmüşlər.
İclasdan sonra “Sivilizasiya alimi Biruni” sənədli filmi nümayiş etdirilmişdir.
Qeyd edək ki, film Şərq dünyasının böyük təfəkkür sahibi, ensiklopediyaçı alim
Əbu Reyhan əl-Biruninin (973-1048)
həyat və fəaliyyətinə həsr olunub.
Bildirək ki, bir il davam edəcək
“Mədəniyyət mirası: ortaq keçmiş və
ortaq gələcək” layihəsinin ölkəmizdən
sonra Mərakeş, İran, Qazaxıstan,
Özbəkistan, Rusiya və ABŞ-da
təqdimatı keçiriləcək. Proqramın bağlanışının Parisdə keçirilməsi planlaşdırılır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi azərbaycanlıları
hədəf alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən irqi nifrətin
təşviqini qadağan edən müvəqqəti tədbirlərə dair
Azərbaycanın vəsatətini təmin edib
Dekabrın 7-də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın,
o cümlədən, Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən və
azərbaycanlıları hədəf alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən
irqi nifrətin təşviqini qadağan edən müvəqqəti tədbirlərə dair
Azərbaycanın vəsatətini təmin edib.
Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat Xidməti İdarəsindən məlumat
verilib.
Bildirilib ki, məhkəmə əsaslı olaraq
Ermənistan tərəfinə azərbaycanlıların
insan hüquqlarının pozulmasının
qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər
görməyi tapşırıb. Bu qərar 2021-ci il
oktyabrın 14-dən 19-dək olan məhkəmə

dinləmələrindən sonra verilib.
Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət
məhkəməsinin Ermənistana qarşı verdiyi bu qərarını alqışlayır və Ermənistanı
Məhkəmənin qərarını dərhal yerinə
yetirməyə çağırır.
“Məhkəmənin Ermənistan tərəfindən
tələb edilən müvəqqəti tədbirlər ilə
bağlı qərarına gəldikdə, vurğulamaq
istərdik ki, Ermənistan tərəfindən qaldı-

rılan saxlanılan erməni əsilli şəxslərin
dərhal azadlığa buraxılmasına, habelə
Bakıdakı Qənimətlər Parkının dərhal
bağlanmasına dair vəsatətlər məhkəmə
tərəfindən rədd edilib.
Azərbaycan Məhkəmənin irqi ayrıseçkiliyin qarşısının alınması ilə bağlı
qeyd etdiyi tədbirlərə əməl edəcək.
Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalarla
üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir.
Azərbaycan beynəlxalq hüquq
çərçivəsində bütün vətəndaşlarının
hüquqlarını qorumağa və Ermənistanın
beynəlxalq hüquq pozuntularına görə
cavabdehlik daşımasını tələb etməyə
davam edəcək”, – deyə Azərbaycan
XİN-in açıqlamasında qeyd olunur.

DSX: Azərbaycan–İran sərhədini keçməyə cəhd
göstərən sərhəd pozucularından biri zərərsizləşdirilib
Dekabrın 7-də saat 16:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin
(DSX) Sərhəd Qoşunlarının “Göytəpə” sərhəd dəstəsinin Yardımlı
rayonunun Daşkənd kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının
xidməti ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən iki nəfər naməlum
şəxsin dövlət sərhədini pozaraq ölkə ərazisinə gəlməyə cəhd
etmələri aşkarlanıb.
DSX-nin mətbuat mərkəzindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sərhəd zastavası “Silaha” komandası üzrə qaldırılıb,
sərhəd naryadı tərəfindən “Dayan!” əmri
verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib,
havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Lakin
sərhəd pozucuları əmrə tabe olmayıb
və sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan
atəş açıb. Sərhəd pozucuları əllərindəki

iki bağlamanı ataraq hadisə yerindən
geriyə qaçmağa cəhd göstəriblər.
“Azərbaycan Respublikasının
dövlət sərhədi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tələblərinə
uyğun olaraq, sərhəd naryadı tərəfindən
sərhəd pozucularına qarşı silah tətbiq
olunub və onlardan biri zərərsizləşdirilib.
Hazırda həmin sərhəd pozucusunun

şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üzrə
tədbirlər görülür. Digər sərhəd pozucusunun axtarışı üzrə daxili işlər orqanları
ilə birgə tədbirlər həyata keçirilir.
Hadisə yerində aşkarlanmış iki bağlamada 4270 ədəd “Marlboro”, “Kent”,
“More” markalı siqaret qutusunun olması müəyyən edilib.
Baş verən hadisə barədə İran tərəfi
məlumatlandırılıb.
DSX-nin rəhbər vəzifəli zabitləri
hadisə yerinə ezam olunublar.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Sərhəd Xidməti dövlət sərhədinin etibarlı
mühafizəsi məqsədilə sərhəd mühafizə
və əməliyyat-axtarış tədbirlərini davam
etdirir.

Konstitusiya Məhkəməsi gənclərlə işbirliyinə önəm verir
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində
“Davam” Gənclər Hərəkatının nəzdində fəaliyyət göstərən Gənc
Hüquqşünaslar Klubunun təşəbbüsü ilə görüş keçirilib.
Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə hakim Ceyhun Qaracayev, Aparatın Vətəndaşların qəbulu və şikayətlər
şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov, şöbə müdirinin müavini İntiqam Eyvazov, Aparatın
Məhkəmə iclaslarının təşkili sektorunun
müdiri Fərrux Seyidov və davamçı gənclər
iştirak ediblər.
Gənc qonaqlara Konstitusiya
Məhkəməsinin fəaliyyəti haqqın-

da məlumat verilib. Qeyd edilib ki,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi ölkəmizdə Konstitusiyanın
aliliyinin təmin edilməsi vasitəsilə hüquqi
dövlət quruculuğuna öz töhfəsini verir.
Tədbir iştirakçılarına qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə yönəlmiş Konstitusiya
Məhkəməsinin Plenumunun qərarları
barədə məlumat verilib.
“Davam” Gənclər Hərəkatının üzvləri

keçirilən görüşə və maraqlı çıxışlara görə
minnətdarlıqlarını bildirdilər. Qeyd edilib
ki, “Davam” Gənclər Hərəkatının əsas
məqsədi ictimai-siyasi proseslərdə aktiv
rol oynamaq, gənclər və idman siyasətinə
yeni və fərqli layihələrlə töhfə vermək,
ölkəmizdə aparılan islahatlar prosesində
faydalı olmaqdır.
Görüşdə, həmçinin gənclərin Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti ilə bağlı bir
sıra sualları cavablandırılıb.
Sonda qonaqlar Konstitusiya
Məhkəməsinin binası və Plenum zalı ilə
tanış olub, xatirə şəkilləri çəkdiriblər.

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının
övladları himayəyə götürülüb
Şəhid ailələri, qazilər,
müharibə iştirakçıları
dövlətin və ölkəmizin
ictimai təşkilatlarının daim
diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyası
və üzv təşkilatları da bu
kateqoriyadan olan insanlara
xüsusi qayğı ilə yanaşır.
AHİK-in üzv təşkilatı olan Təhsil
İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi II Qarabağ müharibəsində
qəhrəmancasına şəhid olmuş Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı, baş leytenant
İbrahimli Adil Asəm oğlunun 2 azyaşlı
övladını – Əbəlfəz və Aidə İbrahimliləri
himayəyə götürüb. 18 yaşına çatanadək
onların hər birinə ayda 150 manat pul
vəsaiti ödəniləcək. Bununla Azərbaycan
həmkarlar ittifaqlarının himayəyə götürdüyü 164 şəhidin övladlarının sayı
274-ə çatıb.
AHİK sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev şəhidin atası
Asəm İbrahimovu qəbul edərkən
Adilin Vətən müharibəsində göstərdiyi
qəhrəmanlıqdan danışaraq vurğulayıb
ki, müzəffər Ali Baş Komandan cənab

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə belə oğulların hünəri sayərində Azərbaycan Ordusu böyük və şanlı tarixin müəllifi oldu.
Adil kimi oğullarımızın qəhrəmanlıqlarını
qədirbilən xalqımız heç vaxt unutmayacaq, hər zaman onları böyük ehtiramla
yad edəcək.
Səmimi qəbula və göstərdiyi

himayəyə görə razılıq edən Asəm
İbrahimov dövlətimizin şəhid ailələrinə
hərtərəfli qayğısına və xalqımızın
ehtiramına görə minnətdarlığını bildirib.
Görüşdə iştirak edən şəhid qardaşı Anar
İbrahimov konfederasiyada işlə qəbul
edilib.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 1530 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına
son sutkada 1530 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1864 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
analiz nümunələri müsbət çıxan 21
nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 598
min 503 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib,
onlardan 567 min 385 nəfər müalicə

olunaraq sağalıb, 8 min 4 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 23 min 114
nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar
12 min 863 , bu günə qədər isə
ümumilikdə 5 milyon 621 min 21 test
icra olunub.

“Xalq qəzeti”

8 dekabr 2021-ci il, çərşənbə

Bir ildən artıqdır ki, dünyanın istənilən yerində yaşayan hər bir
azərbaycanlı böyük zəfərlə başa çatan Vətən müharibəsindəki
qələbənin qürurunu şərəflə yaşayır. Bu hiss həm də ona görə
yaddaqalandır ki, milli tariximizin son 2 əsrində oxşar duyğu-düşüncə
yaradan ikinci hadisə tapmaq çətindir. Son 30 ildə xalqımız I Qarabağ
savaşındakı uğursuzluğun bitib-tükənməyən ağrı-acılarını yaşayıb.
Xalqı sonu görünməyən, həlli müşkülə
dönən belə bəlalardan çıxarmaq isə hər
dövlət rəhbərinə nəsib olmur. Dünyada
gedən siyasi proseslərə dərindən bələd
olan siyasətçi, dəmir iradəli Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi və xalqımızın birmənalı dəstəyi
ilə qəhrəman Silahlı Qüvvələrimiz üzərinə
düşən tarixi missiyanın öhdəsindən
qalibiyyətlə gələrək Qarabağın 30 illik işğalına son qoyaraq ərazilərimizin bütövlüyünü bərpa etdi.
O da çox önəmli məqamlardan oldu ki,
44 günlük müharibənin bitdiyini elan edən
10 noyabr Bəyannaməsində düşmənin
qeyd-şərtsiz təslim olması ilə yanaşı, son
100 ildə ayrı-ayrı dövlətlərin geopolitik
maraqlarının nəticəsi olaraq Azərbaycanı
quru yol əlaqələri kəsilmiş Naxçıvanla
birləşdirəcək “Zəngəzur dəhlizi”nin açılması da əksini tapdı.
Əlbəttə, Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan rəhbərlərinin imzaladıqları bu
tarixi sənəddə belə bir müşkülün özünə
yer tapması çoxları üçün gözlənilməz olsa
da, bu, İlham Əliyevin liderlik fəaliyyətini
yaxından izləyənlər üçün təəccüblü deyildi.
Dövlətimizin başçısı qədim diyarımız
Naxçıvanın imperiya maraqlarına xidmət
edən siyasət nəticəsində Azərbaycanla
quru əlaqələrinin kəsilməsini dəfələrlə tarixi
ədalətsizilik adlandırıb. Prezident İlham
Əliyevin 2009-cu il oktyabrın 3-də Türkdilli
dövlətlərin Zirvə görüşündəki nitqinin bir
parçasını xatırlayaq: “Vaxtilə Zəngəzurun
Azərbaycandan alınıb Ermənistana
birləşdirilməsi türk dünyasının parçalanması idi. Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur
yenidən türk dünyasını birləşdirən körpü
rolunu oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan
keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını
birləşdirəcək, eyni zamanda, digər ölkələr,
o cümlədən Ermənistan üçün əlavə imkanlar yaradacaq”.
2020-ci il iyunun 3-də Tərtər Dövlət
Rəmzləri Muzeyinin açılışında iştirak edən
Prezident İlham Əliyev burada nümayiş
etdirilən müxtəlif dövrlərə aid Azərbaycan
xəritələrinə baxarkən belə dedi: “Bizim
tarixi adlarımız burada gərək öz tarixi
adları ilə əks olunsun. Sisyanın əsl adı
Qarakilsədir. Sonradan ermənilər buna
Sisyan adı veriblər. Ona görə bunu pozun
və Qarakilsə yazın”. Daha sonra dövlət
başçısı fikrini bu sözlərlə tamamladı: “İndiki
Ermənistan Respublikasının toponimlərinin
mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir.
Onlar müxtəlif vaxtlarda bu toponimləri
dəyişdiriblər”. Bütün bunlar Azərbaycan
dövlət rəhbərinin, ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasi varisi Prezident İlham
Əliyevin tarixi həqiqətə dərin bələdliyinin
və ədalətin qələbəsinə möhkəm inamının
ifadəsi idi.
Azərbaycan xalqının tarixində olduğu
kimi, gələcək mövcudluğunda da əbədi
qalacaq dünya miqyaslı siyasətçi, böyük
fikir və dövlət adamı Heydər Əliyev istər
Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi,
istərsə də müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu vaxtlarda
yalnız ölkənin iqtisadi gücünü artırmaqla
kifayətlənmirdi. Ümummilli lider gəncliyin
mənəvi köklərə daha dərindən bağlanması
üçün mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə,
ədəbiyyat adamlarına, alimlərə çağırışlar edir, onları xüsusilə bu istiqamətdə
ardıcıl olmağa səsləyirdi. 1998-ci ildə elm
və sənət adamları ilə görüşündə ümummilli lider onlara demişdi: “Bundan sonra
da elə əsərlər yaranmalıdır ki, o əsərlər
Ermənistanda yerləşən həmin torpaqların
Azərbaycana məxsus olmasını daim, ardıcıl surətdə sübut etsin. Biz bunu etməliyik.

Biz gələcək nəsillər üçün yol açmalıyıq”.
Ümummilli lider bu fikirləri ifadə
edərkən bu gün Ermənistan Respublikası
adlanan ərazilərdə qalan tarixi
torpaqlarımızın, etnosid siyasətinə məruz
qalsa da “haray çəkən” dağların-daşların
unudulmamasını tövsiyə edirdi. Prezident
Heydər Əliyevin 1997-ci il dekabrın
18-də imzaladığı “1948–1953-cü illərdə
azərbaycanlıların Ermənistan SSR
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından
kütləvi surətdə deportasiyası haqqında”
fərman həm də bu baxımdan xüsusi önəm
daşıyır.

və monqol izləri, habelə İber-Qafqaz, İran,
ərəb və s. xalq adları ilə bağlı toponim
layları da itib-batmayıb. Bu geniş arealdakı
antrotoponimlər, drinonimlər, hidronimlər,
qodonimlər, oykonimlər, oronimlər və
mikrotoponimlərin ən yaxın tariximizə qədər
özünü qoruyub saxlaması bir daha göstərir
ki, onlar mənsub olduğu xalqımıza bağlıdır.
Fikrimizi təsdiq üçün 1990-cı illərdən başlayaraq ortaya qoyulan əsərlərdən bəzilərinin
adlarını çəkmək kifayət edər.
1998-ci ildə Budaq Budaqov və
Qiyasəddin Qeybullayevin birgə hazırladıqları “Ermənistanda Azərbaycan
mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti”, Həsən
Mirzəyevin 1997-ci ildə çap etdirdiyi “Aşıq
poeziyasında yaşayan adlarımız və tariximiz”, 2001-ci ildə işıq üzü görmüş “Ayısəsi
(Qızılgül) kəndi və bu bu kəndin ərazisində
olan onomastik vahidlər”, 2003-cü ildə çap
olunmuş “Dərələyəz mahalının toponimləri
və şivə sözləri”, Aslan Bayramovun 1996cı ildə nəşr olunmuş “Qədim Oğuz

də davam etdirilən etnosid siyasəti
təkzibolunmaz faktlarla təsdiq olunur.
Burada bir məqam barədə danışmağı
da lazım bilirik. Roma hüququnun sadə
bir məntiqi vardı: cəzasız qalan hansısa cinayət hadisəsi olmur. Ermənistan
dövlətinin xalqımıza və onun tarixinə qarşı
körüklədiyi cinayətlər ermənicə nəşrlərdə
bütün ciddi-cəhdlərə baxmayaraq qalır.
“Ermənistan SSR-də inzibati-ərazi bölgüsü” (İrəvan,1976), “Qədim zamanlardan günümüzə qədər erməni xalqının
tarixi” (M.Q.Nersesyanın redaktəsi ilə,
İrəvan,1980), T.X.Akopyan, St.T.MelikBaxşyan və O.X.Barseqyanın hazırladıqları “Ermənistan və ona yaxın vilayətlərin
toponimlər lüğəti” (İrəvan, 1980) kimi
kitablar Ermənistanda Azərbaycan
toponimlərinə qarşı cinayətlərin dəlillərini
qoruyub saxlayır.
Bunlar o dəlillərdir ki, ancaq Zəngəzur
mahalında erməni millətçiliyinin arxasında
gizlənən qatı cinayətkarların törətdikləri

yaxın digər kənd.
Bunlar ötən əsrin ortalarında bir
sıra Azərbaycan ziyalılarının yazdığı
əsərlərdə də əks olunur. Bu xüsusda
müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrindən biri, şair-dramaturq
Hidayətin publisistika janrının mükəmməl
nümunəsi hesab olunan “Burdan min
atlı keçdi” kitabında maraqlı məqamlar
var. Nəzər Heydərovun “Zəngəzur dağlarında” memuarını və Əyyub Abbasovun “Zəngəzur” romanını nəzərdə tutan
Hidayət Orucov yazır: “Bu əsərlərdə
bölgənin yaxın tarixi, üstünlük təşkil edən
türk-azərbaycanlı toponimləri, şovinistterrorçu daşnak partiyasının törətdiyi
müsibətlər, türk-azərbaycanlı kultunun
dominantlığı öz həqiqi əksini tapıb”.
Hər iki kitab erməni millətçilərinin
xalqımıza qarşı yönələn soyqırımı və
etnosid siyasətinə 1920-ci ildən, tarixi
Azərbaycan əraziləri olan Zəngəzurun
da qatıldığı “Ermənistan Sovet Sosialist

Zəngəzur: Tariximizin və
mənəviyyatımızın ulu ünvanı

Söhbət Azərbaycan xalqının tarixinin
ayrılmaz parçası olan həmin coğrafiyada
yaşayış yerlərinin, dağların və daşların
“dilləndirilməsindən” gedir. Həmin daşların
hər biri yol yoldaşı olduğu xalqın daşlaşan
yaddaşı, keçib gəldiyi yolların danışan
dilidir. Qərbi Azərbaycandakı ərazilərimizin
əsl sahiblərini nişan verən coğrafi adların –
toponimlərin araşdırılması, bu istiqamətdə
ciddi, fundamental elmi mahiyyət daşıyan
tədqiqatların aparılması indi də davam
etdirilir. Elmi şəkildə təsdiqini tapan
həqiqətdir ki, 200 ildən artıq müddətdə
Ermənistanda ardıcıl olaraq tətbiq edilən
total dövlət siyasətinə, erməni “alimlərinin”
ciddi-cəhdlə “apardığı” tədqiqatlara baxmayaraq, həmin toponimlərin böyük qismi
“ana dilimizdə danışmaqda” davam edir.
Azərbaycan toponimiyasının əsas fondunu Azərbaycan (türk) mənşəli adlar təşkil
edir. Bununla bərabər, orada hun, bolqar,
suvar, peçeneq, xəzər, qıpçaq, oğuz-səlcuq

ellərinin – Ağbaba, Şörəyel və Pəmbək
bölgələrinin yer-yurd adları (toponimləri)”,
Budaq Budaqovun 1994-cü ildə çap
etdirdiyi “Türk uluslarının yer yaddaşı”
kimi onlarla kitab və digər əsərlər Qərbi
Azərbaycanda qalmış köklərin qurumadığını təsdiq edən ədəbiyyatın qısa siyahısıdır.
Həmin nəşrlər sırasında 1995-ci ildə nəşr
olunan “Ermənistan azərbaycanlılarının
tarixi coğrafiyası” kitabı daha böyük elmi
əhəmiyyət daşıyır.
Akademiklər Cəlal Əliyev və Budaq
Budaqovun 2003-cü ildə “Azərbaycan”
nəşriyyatında çap olunan “Türklər,
azərbaycanlılar, ermənilər: tarixi həqiqətin
soyqırımı” kitabında o arealda aborigen əhaliyə qarşı məqsədli şəkildə,
uzağagedən siyasətə hesablanan soyqırımı və onun qurbanları barədə rəsmi
qaynaqlara söykənən geniş bilgi verilir. Bu
məlumatlarla birgə, Qərbi Azərbaycanda
xalqımıza qarşı törədilən və bu gün

“Arsak toponimi: tarix və müasirlik”
mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib

Bakıda “Arsak toponimi:
tarix və müasirlik” mövzusunda
beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin,
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının və Beynəlxalq
Qarabağ Forumunun təşkilatçılığı ilə əyani və
videokonfrans formatında baş tutan konfransda
Azərbaycan, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan,
Almaniya, Rusiya, Niderland, İsveçrə, İsveç və
digər ölkələrdə yaşayan elm xadimləri, millət
vəkilləri və diaspor təşkilatlarının rəhbərləri
iştirak ediblər.
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Firdovsiyyə Əhmədovanın moderatorluğu ilə
aparılan tədbirdə giriş nitqi ilə Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh
Hacıyev və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri,
Beynəlxalq Qarabağ Forumunun koordinatoru
Akif Nağı çıxış edərək, qonaqları salamlayıblar.

Qeyd edilib ki, konfrans Azərbaycan və region
tarixinin qədim və müasir dövrləri ilə bağlı
həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, obyektiv
beynəlxalq ictimai rəyin formalaşdırılması
məqsədinə xidmət edir.
Konfrans Firdovsiyyə Əhmədovanın, AMEA
Tarix İnstitutunun “Azərbaycan xanlıqları
və Qarabağ tarixi” şöbəsinin müdiri, dosent
Güntəkin Nəcəflinin və fəlsəfə elmləri doktoru,
professor Əli Abasovun moderatorluğu ilə
aparılan bölmə iclasları ilə davam edib. Bölmə
iclasları zamanı “Qafqaz Albaniyasının Arsak
əyaləti və Qarabağ”, “Alban Ərsaklar sülaləsinin
mənşəyi və Qarabağın qədim əhalisi” və digər
mövzularda 25 məruzə dinlənilib.
Konfrans mövzular ətrafında geniş
müzakirələrin aparılması və təkliflərin
səsləndirilməsi ilə yekunlaşıb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

qətllər sayəsində “təmizlənmiş” ərazilərdə
qalmaqda davam edir. Həmin danışan
dəlillər deyir: “1917-ci ildə Zəngəzur
qəzasında 123 min 85 nəfər təşkil edən
türk-müsəlman əhali 1926-cı il siyahıya
alınma göstəricilərinə görə say baxımdan heç 5 min nəfər də deyildi. FTK üzvü
N.Mixaylovun 1918-ci ildə Zəngəzur
qəzasında törədilmiş vəhşiliklərin təhqiqatı
əsasında hazırladığı məruzədə dağıdılan
və məhv edilən 115 kəndin adı göstərilirdi.
Beləliklə, cinayətkarlar mahalın əhatə
olunduğu böyük bir ərazidə bu yaşayış
məntəqələrini, adında kimliyi açıq ifadə
olunan kəndləri yer üzündən silməyə çalışıblar: Aldərə, Əliqulu, Bazarçay, Bartaz,
Bayandur, Vağudi, Qal, Qarar, Gödəklər,
Qərənzur, Darabaz, Dərzili, Cahangirbəyli,
Tex, İsgəndərbəyli, Qazı Qurdalı,
Qaladərəsi, Qərcalanlı, Qiqilu, Pirnaqut,
Pirçəvan, Piçənis, Rabənd, Sarallı, Sarıyataq, Pircahan, Sofulu, Daşdı və 100-ə

A

zərbaycanda turizm bələdçilərinin ilk dəfə
dövlət tərəfindən milli sertifikatlaşdırılması
prosesinə başlanılır. Dövlət Turizm
Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bildirib ki,
Azərbaycan Turizm Bürosuna bununla bağlı
sertifikasiya hüququ verilib:

Turizm bələdçilərinin milli
sertifikatlaşdırılmasına başlanılır

Respublikası”nın ilk vaxtlarından başladıldığını əks etdirən qiymətli mənbədir.
Bunlarla bərabər, “Burdan min atlı keçdi”
memuarında müəllif o siyasətin müxtəlif
ideoloji bazalarda necə həyata keçirildiyinin də şahidi olduğunu qeyd edir: “Sovet
Ermənistanında Andronik, Hamzasap,
Nijde və onlar kimi insan cəlladlardan fərqli
olaraq, azərbaycanlılar kütləvi şəkildə
qətlə yetirilmir, kəndləri yandıraraq yer
üzündən silmirdilər. İndi əhali sayının azlığı
əsas göstərilərək kəndləri köçürürdülər”.
Hidayət müəllim bu cür boşaldılaraq viran
olan kəndlərdən bir qisminin adını verir:
Bənövşəpuç, Buğakar, Lök, Düzqışlaq,
Aldərə (Əldərə), Əmrah daşı (Ərəkar),
Eynəzir, Qul, Lehvaz, Maralzəmi (şairin
doğma kəndi), Mərzə (Mərzəkit) Mülk,
Tağəmir, Tey və digər kəndlər.
Azərbaycanda və Türk dünyasında
görkəmli ermənişünas kimi tanınan Hidayət
Orucov kitabda eşitdiyi və bilavasitə özü-
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nün şahidi olduğu həmin prosesləri belə
təqdim edir: “Mığrı Ordubadla Zəngilanın
arasındadır. Zəngəzurun cənubundadır,
Arazın qırağınacan dar bir zolaq kimi uzanıb. Dağlı-daşlıdır, özünün aranı da var,
yaylağı da. Nə ağac desən bitir, nə meyvə
desən yetişir. Azərbaycanlılar yaşayan çox
kənd iyirmi-otuzuncu illərdə köçürülüb:
Tağəmir, Bənövşəpuç, Buğakar, Püşkah...
Bu kənd əllinci illərin sonlarında, mənim
gözlərimin qabağında köçürüldü - Tey
kəndi. Guya balaca kəndlərdir - ona görə
köçürüldülər, amma vaxtilə böyük kəndlər
olmuşdu. ... Köçürülən kəndlərin hamısı
azərbaycanlıların yaşayış məskənləri idi.
Neçə kənd 1918–1920-ci illərdə Andronikin
qoşunu Zəngəzura basqın edəndə dağıdılmışdı (böyük kəndlər də basqınlardan
sonra balacalaşmışdı)”.
Müəllif ötən əsrin 50–60-cı illərində
rayonda yaşayıb fəaliyyət göstərən ziyalıların
öz şəxsi təşəbbüsləri ilə bu ərazilərin tarixinin
öyrənilməsi, orada əsrlər boyunca formalaşan
toponimlərin araşdırılması, onların etimologiyasının tədqiqata cəlb edilməsi barədə də
danışır, o insanları ehtiramla anır: “Qədim
Mığrının toponimləri Ordubadın, Zəngilanın,
indiki Qafanın (Qapanın) toponimləri ilə üzvi,
əlaqəli şəkildə öyrənilməlidir və nüvədili
müəllim Həmzə Əliyev bu sahədə axtarışlar aparmışdır, lakin onlar çap edilməmiş,
əlyazma şəklində də qalmışdır. Həmin
əlyzmalarda, əlbəttə, mübahisəli məqamlar
da var, amma bu sahədə ilk addımlar olduğu
üçün onlar maraqlıdır.
Həmzə müəllim güman edirdi ki,
Prometey Qaf dağında (Qafqaz dağlarında) deyil, Qapıcıq dağında (zirvəsi dəniz
səviyyəsindən 3904 metr yükəklikdədir)
zəncirlənmişdir. Qapıcıq dağı indiki Qafan
(indinin özündə də həm azərbaycanlılar,
həm də ermənilər şifahi nitqlərində “Qapan” deyirlər. Qap- yazıda Qaf- şəklinə
düşüb, “an” məkan bildirən şəkilçidir)
rayonunun ərazisidir”.
Müasir publisistikanın ən yaxşı
nümunəsi hesab olunan “Burdan min
atlı keçdi” kitabında müəllif heç də bütün
həqiqətləri, Zəngəzurun tarixini təkcə nəsr
dili ilə təsvir etmir, bu kitabda Zəngəzurun
bir parçası olan Mığrının silsilə poetik
obrazını da təqdim edir. Belə lövhələrdən
biri şairin 1962-ci ildə qələmə aldığı “Mığrı”
şeirində bu cür görünür:
Uca dağlarında şır-şır bulaqlar,
Ceyranlı, cüyürlü gözəl oylaqlar.
Qəlbim hara getsə səni soruşar,
Zəngəzur yurdumun tərlanı Mığrı.
Tağəmir yaylağın, Xəllərgə dağın,
Aldərə dağların, Kazımbulağın,
Sənin hər obadan gəlir sorağın,
Dadlı meyvələrin loğmanı Mığrı.
Yayda qar istəsən Ələngəzə bax,
Leyvəzdən çiçək dər, öz saçına tax,
Üzümün yaxşısı Lökdədir ancaq,
Könlümün öz dağı, aranı Mığrı.
Qədimdən azərbaycanlıların
Zəngəzurda və Qərbi Azərbaycanın digər
bölgələrində mövcudluğunu ifadə edən bu
toponomostik çələng Azərbaycanın təbii
sərhədlərindən kənarda yarana bilməzdi və
bu elmi əsaslarla təsdiq olunan həqiqətdir.
Bu həqiqəti dəyərləndirən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev deyirdi: “Tarix tarixdir. Xəritəyə
baxsaq görərik ki, vaxtilə Zəngəzuru
Azərbaycandan ayırıb Ermənistana
vermək nəticəsində böyük türk dünyası
coğrafi cəhətdən parçalandı.
Zəngəzurun Ermənistana verilməsinin
çox böyük mənfi mənası var idi. Biz indi
iddia etmirik ki, bu torpaqlar Azərbaycana
birləşsin. Halbuki hər bir azərbaycanlı,
hər bir vətəndaş, hər bir uşaq öz tarixini dərindən bilməlidir. Bilinməlidir ki, bu
bölgələr tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır”.

Mahirə HÜSEYNOVA,
ADPU-nun beynəlxalq əlaqələr üzrə
prorektoru, filologiya üzrə elmlər
doktoru, professor

Valideyn himayəsindən məhrum
olan bir qrup gəncə mənzil verilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi dövlət uşaq müəssisələrinin
məzunu olan, hər iki valideynini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum
şəxslərdən daha bir qrupuna Abşeron rayonundakı yaşayış kompleksindən
mənzillər verib.

"Bələdçilik turizmin ümumi inkişaf zəncirində mühüm
halqalardan biridir. Bu gün peşəkar bələdçilərə böyük
ehtiyac var. Müxtəlifdilli bələdçilərin hazırlanması üçün
müxtəlif təlimlər keçirilib. Proses akreditasiya sisteminə və
beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə aparılacaq. Turizm
haqqında yeni qanunda bələdçilərin sertifikatlaşdırılmasının hüquqi əsasları da əksini tapıb. Bələdçilərin reyesteri
aparılacaq".

“Xalq qəzeti”

Nazirlikdən verilən məlumata görə,
yeni mənzillərin açarlarını Sosial Xidmətlər
Agentliyinin sədr müavini Faiq Ağayev təqdim
edib. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin
tapşırıqlarına uyğun olaraq şəhid ailələri
və müharibə əlilləri ilə yanaşı, həssas əhali
qruplarından olan digər şəxslərin də sosialməişət şəraiti yaxşılaşdırılır. Bu tədbirlər dövlət
uşaq müəssisələrinin məzunlarını da əhatə
edir.
Bu kateqoriyadan olan insanların mənzillə
təminatı sahəsində də mühüm işlərin görüldüyü
vurğulanıb. Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü olaraq və Heydər Əliyev
Fondunun mühüm sosial layihələrindən biri
kimi, son illərdə Abşeron rayonunda çoxmənzilli
yaşayış binaları inşa etdirilərək dövlət uşaq

müəssisələri məzunlarının istifadəsinə verilib.
Sosial Xidmətlər Agentliyinin “Məzun evi” sosial
xidmət müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərən
həmin yaşayış binalarında 365 məzun mənzillə
təmin olunub. Müəssisədə onlara sosial
məsləhət, sosial-hüquqi və s. xidmətlər də
göstərilir.
Eyni zamanda, yeni yaşayış
komplekslərindən dövlət uşaq müəssisələrinin
məzunlarına da mənzillər verilir və həmin kateqoriyaya aid 186 vətəndaş bu il yeni yaşayış
binalarında mənzillərlə təmin edilib.
Yeni mənzillə təmin olunan məzunlar
daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunduqlarına,
mənzillə təmin edildiklərinə görə Prezident
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

“Xalq qəzeti”
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8 dekabr 2021-ci il, çərşənbə

Dehlidə Rusiya və Hindistan
liderlərinin görüşü
İraq

İŞİD yaraqlıları məhv edilib
Bağdad şəhərinin
qərbində İŞİD terror
qruplaşmasının
6 silahlısı məhv
edilib. Məlumata
görə, İraq Hərbi
Hava Qüvvələri
tərəfindən reydlər
Ənbar vilayətinin
səhra ərazilərindən
birində həyata keçirilib. Həmçinin İraq hərbi aviasiyası
Səlahəddin və Kərkük əyalətlərində İŞİD-in mövqelərinə
hücum edərək, silah, sursat və texnikanın olduğu böyük
anbarı məhv edib.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

İndoneziya
Həlak olanların sayı artıb
Dekabrın 5-də
İndoneziyada
Semeru vulkanının püskürməsi
nəticəsində həlak
olanların sayı
27-yə çatıb, daha
20 nəfər isə itkin
düşüb. Məlumata
görə, təbii fəlakət
səbəbindən 69 nəfər ciddi, təqribən 100 nəfər isə yüngül
zədələr alıb. Bununla yanaşı, təbii fəlakət ərazisindən
900-dən çox insan təxliyyə olunub. Vulkan püskürməsi iki
bölgəni birləşdirən vacib strateji əhəmiyyətə malik körpünün zədələnməsinə gətirib çıxarıb. Həmçinin bir neçə bina
da dağılıb.
Qeyd edək ki, Semeru vulkanı Yava adasında ən
yüksək zirvədir və İndoneziya ərazisində 130-a yaxın aktiv
olan vulkanın sırasına daxildir.
Xəbəri TASS yayıb.

ABŞ
Məcburi vaksinasiya
Nyu-Yorkda özəl
sektor işçiləri üçün
vaksinasiya məcburi
elan edilib. Şəhər
meri Bill de Blasio
bildirib ki, koronavirusun “Omicron”
ştammının ortaya
çıxması fonunda
işəgötürənlər öz
əməkdaşlarından
COVID pasportu tələb etməli olacaqlar.
Merin sözlərinə görə, bu tədbir dekabrın 27-dən
qüvvəyə minəcək.
Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

Bu il dekabrın 6-da günortadan sonra Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin Hindistana işgüzar səfərə
gəlib. Dünən, dekabrın 7-də Rusiya və Hindistan
liderləri arasında bir çox aktual məsələlər üzrə
geniş müzakirələr olub. Bu, barədə TASS agentliyi
məlumat yayıb.
Xəbərdə deyilir ki, üç
saat yarım çəkən görüşdə
Rusiya Prezidenti dəvət üçün
minnətdarlıq edərək, son
illər ölkəsinin Hindistanla
hərtərəfli əlaqələrinin artan
dinamika üzrə inkişafından
məmnunluğunu bildirib.
Hindistanın Baş naziri Na-

renda Modi, öz növbəsində
rəsmi Dehlinin Moskva ilə
qarşılıqlı inam və etimada
əsaslanan münasibətlərin
inkişafında maraqlı olduğunu
vurğulayıb.
Liderlər təkcə ikitərəfli
deyil, beynəlxalq təşkilatlar,
o cümlədən “Böyük iyirmilik”,

Xüsusi mühafizə olunan təbiət
ərazilərindən biri olan, dağlıq və
dağətəyi landşaftı ilə seçilən, yüksək
zirvələri, füsunkar gölləri və şəlalələri
ilə göz oxşayan Şahdağ Milli Parkının
yaranması günü ilə əlaqədar dekabrın
8-də milli parkda “açıq qapı” günü
keçiriləcək.
Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması
Xidmətinin rəsmisi Arzu Səmədova bildirib
ki, İsmayıllı, Quba, Qusar, Qəbələ, Oğuz,
Şamaxı rayonlarının inzibati ərazilərini

əhatə edən və Cənubi Qafqazda ən
böyük əraziyə malik olan Şahdağ Milli
Parkı özünəməxsus rəng çalarları ilə
ilin hər fəslində gözəldir.
Xidmət rəsmisi zəngin təbii
landşafta, unikal ekosistemə malik
olan Şahdağ Milli Parkını və onun
zubrlarla daha cəlbedici görünən zəngin
biomüxtəlifliyini seyr etmək istəyən hər
kəsi milli parka dəvət edib.
Şahdağ Milli Parkı ətraf mühitin
mühafizəsi, bioloji müxtəlifliyin qoru-

nub saxlanılması və ekoturizmin inkişaf
etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 8 dekabr
tarixli sərəncamı ilə yaradılıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Neftin
qiyməti
artmağa
başlayıb

 Bir neçə müddətdir ki, Osman
Dembele ilə yeni müqavilə şərtlərində razılığa
gələ bilməyən “Barselona” klubu fransalı
hücumçuya son təklifini etməyə hazırlaşır. Bu
barədə İspaniya mətbuatı məlumat yayıb.
Məlumata görə, Kataloniya təmsilçisi “Barselona”
Dembeleyə bonuslarsız illik 11 milyon avro təklif edəcək.
24 yaşlı futbolçu bu təklifi qəbul etsə, vergiləri çıxmaqla 7,5
milyon avro gəlir əldə edəcək.
Qeyd edək ki, “Barselona” ilə müqaviləsi 2022-ci ilin yayına qədər olan Dembele bu mövsüm cəmi 4 oyuna çıxıb.

Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Koronavirus infeksiyasının
“Omicron” ştammına görə, bəzi ölkələr sərt karantin rejiminə
keçsələr də, bu, müvəqqəti hal daşıyır. Ancaq inkişaf etmiş
ölkələrə yanacaq lazımdır. Buna görə də “qara qızıl”ın qiyməti
artmaqda davam edəcək.

ÂÂ Dekabrın 8-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq.
Mülayim cənub küləyi əsəcək. Gecə 8-10°,
gündüz 12-15°,Bakıda gecə 7-9°, gündüz 1214° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə
sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək,
nisbi rütubət gecə 85-95, gündüz 65-75 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə
3° şaxtadan 2°-dək° isti, dağlarda 7° şaxta,
gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
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Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Brundinin paytaxtı Giteqada böyük
həbsxanaların birində yanğın baş verib.
Yanğın nəticəsində çoxlu sayda məhbus yanıq
xəsarətləri alıb, azı 38 nəfər isə həyatını itirib.
Məlumata görə, məhbusların həyatını itirməsinə
və yaralanmasına səbəb mühafizəçilərin qapıları
açmaması olub.

Həbsxanada baş vermiş
yanğın 38 nəfərin
həyatına son qoyub

"Alovu bu qədər yüksək görəndə diri-diri yanacağıq
deyə qışqırmağa başladıq, amma polislər "bizim aldığımız
əmrlərdir" deyərək otaqlarımızın qapısını açmaqdan imtina
etdilər", - məhbuslardan biri deyir: "Bilmirəm necə qaçdım,
amma tamamilə yanmış dustaqlar var”.
Bir neçə nazirlə birlikdə faciə yerinə baş çəkən vitse-prezident Prosper Bazombanza jurnalistlərə bildirib ki, fəlakət
nəticəsində 38 nəfər həlak olub, 69 nəfər isə ağır yaralanıb.
Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi Twitter-də yanğının qısa qapanmadan baş verdiyini açıqlayıb.
Şahidlərin dediyinə görə, ağır yanıq xəsarəti alanlar
xəstəxanaya, bəziləri polis mikroavtobuslarına yerləşdirilib,
vəziyyətləri nisbətən yaxşı olanlar isə hadisə yerində müalicə
olunub.
Hadisə şahidləri Burundidəki Qırmızı Xaç qruplarının
qurbanlara baxmaq üçün hadisə yerində olduğunu və alovun
nəzarət altına alındığını bildiriblər.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Bir aylıq müqavilə

Rusiya Milli Energetika Təhlükəsizliyi
Fondunun baş direktoru Aleksey Qrivaç da
hesab edir ki, vəziyyət çox gərgindir. Onun
fikrincə, əgər fiziki qaz kəsiri aradan qaldırılarsa, “Şimal axını-2” yalnız istilik mövsümünün ikinci yarısında istifadəyə verilə bilər.
RF hökuməti yanında Maliyyə Universitetinin
elmi əməkdaşı Stanislav Mitraxoviç də hesab
edir ki, vəziyyət bu cür davam etsə, soyuq
qışda Avropada sənaye, ilk növbədə isə
metallurgiya və kimya sənayesi müəssisələri
işini dayandıra bilər.

D

Dembele
üçün son təklif

İngiltərə

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Məlumata görə, bu ilin qışı Avropada son 30 ilin ən soyuq mövsümü
ola bilər. Hazırda Avropa bazarında
min kubmetr qazın qiyməti 1000 dollar
səviyyəsindədir.
Qaz qiymətlərinin bu qədər baha
olması 2021-ci ilin qışında və yazında
havaların həddən artıq soyuq keçməsi
ilə bağlıdır. Nəticədə yanacaqdan
daha çox istifadə edilib və Avropanın yeraltı anbarlarında qaz ehtiyatı
az olub. Bununla yanaşı, asiyalı,
o cümlədən çinli istehlakçılar ilin
əvvəlindən etibarən daha çox qaz işlədiblər
ki, bu da qiymətlərin artmasına səbəb olub.
“WMT Consult” şirkətinin idarəçisi Yekaterina Kosareva bildirib: “Rusiyanın qaz
şirkətləri nə qədər arzu etsələr də, Avropanı donmaqdan xilas edə bilməyəcəklər.
“Qazprom”a Avropa qaz bazarının üçdə biri
məxsusdur, “NOVATEK” isə cəmi 20 faizə
qədər paya malikdir. Bununla belə, əgər
hava köhnə qitəni silkələyəsi olsa, avropalıların özləri xilas haqqında düşünməli, yeni
müqavilələr bağlamalıdırlar”.
Onun sözlərinə görə, Avropada qaz bundan sonra da bahalaşacaq.

ünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmağa
başlayıb. Londonun “İCE” (“Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 3,90 faiz artaraq bir
bareli 74,28 dollar olub. NYMEX (“ New York Mercantile
Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 1,17 faiz
artaraq bir bareli 70,66, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 1,5 faiz artaraq bir bareli 73,55 dollar olub.

Temperatur kəskin aşağı düşüb

İngiltərənin
“Sauthempton”
klubu heyətini
yeni futbolçu ilə
gücləndirib. Premyer Liqa təmsilçisi
argentinalı qapıçı
Villi Kabalyero ilə
müqavilə imzalayıb.
40 yaşlı futbolçu ilə
müqavilənin müddəti yanvarın 5-nə qədərdir.
Qeyd edək ki, Kabalyero daha əvvəl İngiltərədə “Çelsi”
və “Mançester Siti”də çıxış edib.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Avropada qaz çatışmazlığı sənaye
müəssisələrinin dayanmasına səbəb ola bilər

Şahdağ Milli Parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək

İsveç
İsveçdə havanın temperaturu
kəskin şəkildə aşağı
düşüb. Naymakka
qəsəbəsində ötən
gün günortadan sonra -42,7 dərəcə şaxta
qeydə alınıb, gecəyə
yaxın isə -43,8
dərəcəyə düşüb.
Qeyd edək ki, rekord soyuğun qeydə alındığı bu
qəsəbə İsveçin ən soyuq ərazisidir, Finlandiya ilə
sərhəddə yerləşir. Qəsəbəyə yalnız Finlandiyadan gəlmək
mümkündür.
Xəbəri BBC yayıb.

BRİKS (Braziliya, Rusiya,
Hindistan, Çin və Cənubi
Afrika Respublikası-müəllif)
və Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatı çərçivəsində də sıx
əməkdaşlığı bundan sonra
da davam etdirəcəklərini
bildiriblər.
Görüşdə Rusiya ilə
Hindistan arasında iqtisadi, enerji, maliyyə, yüksək
texnologiyalar sahələrində,
eləcə də hərbi əməkdaşlıq
istiqamətində sıx əlaqələrin
gücləndiliməsinin vacibliyi
vurğulanıb. Liderlər, həmçinin
yeni koronavirus pandemiyası ilə qlobal mübarizədə birgə
səylərin artırılmasının vacib
olduğunu qeyd ediblər.
Yeri gəlmişkən, dünən
Rusiyanın xarici işlər və
müdafiə nazirləri Sergey
Lavrov və Sergey Şoyqu
paytaxt Dehlidə hindistanlı
həmkarları ilə ayrıca görüşlər
keçirərək, müvafiq sahələrdə
qarşılıqlı əməkdaşlığın
genişləndirilməsi yolları ilə
bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

Ekspertlər hesab edirlər ki, Avropada havaların soyuması və anbarlarda
mavi yanacaq ehtiyatlarının azalması tezliklə enerji daşıyıcılarının qiymətinin
artmasına və sənaye müəssisələrinin dayanmasına gətirib çıxara bilər.
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir
güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 5-10° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı
gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, dağlarda 3-6°
şaxta, gündüz 5-10° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı
gözlənilir.Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Gecə 1-6°, gündüz 10-15° 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 yerlərdə yağıntılı olacağı,
qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Cənub-qərb
küləyi əsəcək, gündüz bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 0-5°, gündüz 12-17° isti,
dağlarda gecə 0-5° şaxta, gündüz 8-13° isti
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi
qərb rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
1-6°, gündüz 13-17° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə çiskinli
yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək. Gecə 3-7°, gündüz 10-15°, dağlarda
gecə 1-5°, gündüz 7-12° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter 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

BİLDİRİŞ
“Azərxalça“ ASC tərəfindən rəflərin və nərdivanların
satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka sorğusunda
“C.E.S.-2008” MMC qalib elan olunmuş və həmin MMC ilə
müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin
kollektivi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti Nəsimi Rayon İdarəsinin rəisi Namiq Hüseynova
anası
GÜLNAZ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

İNDEKS

0282

TİRAJ

5003

SİFARİŞ

2564

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

