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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyaya dövlət səfərinə gəlib
“Fiumicino” Beynəlxalq
Hava Limanında qarşılanma

zərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev fevralın
19-da İtaliya Respublikasına
dövlət səfərinə gəlib.

A

Romanın “Fiumicino”
Beynəlxalq Hava Limanında
dövlətimizin başçısının şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi və
birinci xanım Mehriban Əliyevanı

Prezident İlham Əliyev Romada
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin abidəsini ziyarət edib

İtaliya Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət
Protokol İdarəsinin rəisi İniqo Lambertini, bu ölkənin Azərbaycandakı
səfiri Auqusto Massari və digər
rəsmi şəxslər qarşıladılar.
AZƏRTAC

Prezident İlham ƏLİYEV:

Son illərdə Bakı şəhərində
görülmüş işlərin, tikilmiş körpülərin,
yol qovşaqlarının misli-bərabəri yoxdur
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vaxtaşırı ölkədə
müxtəlif strukturların rəhbərlərini qəbul edir, görülən işlərlə,
qarşıda duran vəzifələrlə maraqlanır, mövcud çətinliklərin
aradan qaldırılması istiqamətində tövsiyələrini ç
 atdırır.
Dövlətimizin başçısının Bakı Nəqliyyat Agentliyi İdarə Heyətinin
sədri Vüsal Kərimlinin hesabatını dinləməsi, adıçəkilən sahədə
nəzərə çarpan problemlərin həlli ilə bağlı konkret tapşırıqlar
verməsi də bu baxımdan mühüm önəm daşıyır.

zərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
fevralın 19-da Romadakı
məşhur “Villa Borghese”
parkında dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
abidəsini ziyarət edib.

A

Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva abidənin önünə gül
dəstələri qoydular.
Qeyd edək ki, bu abidə “Dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2011-ci il

23 dekabr tarixli sərəncamına əsasən
ucaldılıb. Həmin sərəncama əsasən
Nizami Gəncəvinin yubileyinə həsr
edilmiş silsilə tədbirlər çərçivəsində
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
2012-ci ilin aprelində abidənin açılışı
olub.

AZƏRTAC

Qəbul zamanı bir daha aydın
oldu ki, ölkə Prezidentinin rəhbərliyi
ilə son illərdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması
istiqamətində mühüm layihələr icra
edilib və bu, hazırda da uğurla davam etdirilir. Gerçəkləşdirilən sosial
siyasətin əsas istiqamətlərindən biri
olan vətəndaşlara keyfiyyətli ictimai
nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi
sahəsində görülən genişmiqyaslı
tədbirlər bunun bariz ifadəsidir.
Artıq bir neçə ildir ki, nəqliyyat
parklarının müasirləşdirilməsi,
sərnişinlərin müntəzəm marşrut
avtobuslarından təhlükəsiz və rahat
istifadəsini təşkil etmək üçün dövlət
başçısının təşəbbüsü ilə davamlı islahatlar reallaşdırılır. İctimai nəqliyyat
sistemində yenilik olan Nəqliyyat
Mübadilə Mərkəzlərinin – HUB-ların
yaradılması bu istiqamətdə atılan
növbəti addım kimi diqqət çəkir.
Ötən ilin sentyabr ayında istifadəyə
verilən “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə
Mərkəzi bunun əyani nümunəsidir.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev

və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
iştirakı ilə açılışı olan həmin nəqliyyat
qovşağı hərəkətin intensiv olduğu
Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov
prospektlərinin kəsişməsində, Bakı
qəsəbələri istiqamətində hərəkət
edən çoxsaylı avtobusların dayanacaq kimi istifadə edildiyi yerdə
yaradılıb.
“Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə
Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə
bir sıra problemlər artıq həll edilib, “Koroğlu” metrostansiyasının
ətrafında uzun illər davam edən
avtobusların necə gəldi dayanması
nəticəsində yaranan xaotik vəziyyətə,
avtomobillərin təhlükəli manevrlər
etməsinə və dayanacaqların azlığı
səbəbindən yaranan sıxlığa son
qoyulub.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən, hazırda paytaxtın digər ərazilərində
də nəqliyyat infrastrukturunun
müasirləşdirilməsi istiqamətində işlər
görülür. “Avtovağzal”, “Dərnəgül”,
“Lökbatan”, “28 May” nəqliyyat

mübadilə mərkəzlərində də bu cür
şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur.
Artıq Binəqədi, Zabrat, Mərdəkan,
Qala, Günəşli və Zığ ərazilərində
kiçik HUB-ların yaradılması ilə bağlı
hazırlıq işləri aparılır.
Ümumiyyətlə, son illər dövlət
başçısının müvafiq sərəncamlarına,
tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq Bakının qəsəbə və kəndlərində
müasir yollar salınır, vətəndaşların
rifahı üçün konkret addımlar atılır, nəqliyyat sistemi yenilənir, bu
sahənin maddi-texniki bazası müasir
səviyyədə qurulur.
Bütün bunlar sosial məsələ olmaqla yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi
qüdrətinin də göstəricisi sayıla bilər.
Şəhərimizin sürətli sosial-iqtisadi
inkişafı ilə ahəngdarlıq təşkil edən
nəqliyyat konsepsiyası dövlətin öz
vətəndaşlarına verdiyi yüksək dəyərin
bariz nümunəsidir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə
Heyətinin sədri Vüsal Kərimlinin
qəbulu zamanı bu barədə ətraflı
danışılıb. Dövlətimizin başçısı deyib:
“Bakı Nəqliyyat Agentliyi keçən ili
yaxşı nəticələrlə başa vurub, görülən
işlərin bir hissəsi ilə mən şəxsən
tanış olmuşam. Hesab edirəm ki,
agentlik üçün keçən il uğurlu olubdur.
Ancaq biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə
kifayətlənməməliyik, hələ görüləsi
işlər çoxdur.
(ardı 5-ci səhifədə)
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Ermənilər tarixi saxtalaşdırmaq yolu ilə ərazi
iddialarına bəraət qazandırmağa çalışırlar
Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Ermənistanın işğalçılıq siyasəti bir daha ifşa olundu

evralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik K
 onfransı
çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı keçirilən
paneldə səsləndirilən arqumentlər bir daha kimin tarixi saxtalaşdırdığını, kimin münaqişənin
həllində tarixi həqiqətlərə və beynəlxalq hüququn
prinsiplərinə söykəndiyini əyani şəkildə nümayiş
etdirdi.

F

Cəmi 45 dəqiqə davam edən
paneldə tərəflərin hər birinə öz
arqumentlərini ifadə etmək üçün
təqribən 20 dəqiqə vaxt ayrılmışdı. Həmin 20 dəqiqə ərzində
Prezident İlham Əliyev konkret
tarixi faktlarla və beynəlxalq
hüququn dili ilə öz arqumentlərini
əsaslandırdı. Nikol Paşinyan isə
Prezident İlham Əliyevin dəmir
məntiqi qarşısında aciz qaldığı
və onları təkzib etmək üçün əks
arqument tapmadığından başdan
ayağa saxta olan “ermənilərin
qədim tarixi”ndən yapışmaqla,
tarixin bataqlıqlarında çapalamağa
başladı.
Üstəlik, Nikol Paşinyan
ənənəvi erməni bicliyi ilə
vəziyyətdən çıxmağa çalışdı və
yenə də özünün ciddi polemikaya
hazır olmadığını nümayiş etdirdi.
Ona görə də hazırda Ermənistan
cəmiyyətində Paşinyana qarşı
ciddi narazılıq ifadə edilir. Onun
ünvanına erməni analitikləri və
siyasətçiləri tərəfindən təhqiramiz
ifadələr səsləndirilir.
Prezident İlham Əliyev
münaqişənin necə həll edilməsi
yolunu göstərmək üçün, hər
şeydən öncə, geriyə qayıtmağın
və məsələnin tarixinə baxmağın
zəruri olduğunu bəyan etdi. Çünki
ermənilər öncə tarixi saxtalaşdırmaq yolu ilə qədim Azərbaycan
ərazilərinin mifik “Ermənistana” aid
olduğunu iddia etmişlər. Sonra isə
onlar ərazi iddialarına baş vurmuş
və tarixi şəraitin verdiyi fürsətlər
sayəsində onu mərhələ-mərhələ
gerçəkləşdirmişlər. Haşiyə çıxaraq
qeyd edirik ki, Cənubi Qafqaza
ilk dəfə xristian missionerləri kimi
gələn ermənilər, onlara göstərilən
humanizm sayəsində tarixi
Azərbaycan torpaqlarında mövcud alban və xristian türklərin dini
ibadət yerlərinə tədricən sahib çıxmışlar. Erməni din xadimləri bütün
dövrlərdə Şərqlə Qərb arasında
casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olduqları üçün himayə edilmişlər və
ilk erməni yaşayış məskənləri də
məhz erməni kilsələrinin ətrafında
yaranmışdır. XIX əsrin sonlarından etibarən erməni kilsələri terror
yuvasına və silah-sursat anbarına
çevrilmişdir. Erməni kilsələri dini
mərkəz kimi deyil, siyasi mərkəz
kimi, terrorçu erməni partiyalarının gizli qərargahı kimi fəaliyyət
göstərmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanlığının
Rusiyanın himayəliyinə qəbul
edilməsini təsdiq edən Kürəkçay
müqaviləsi imzalanmışdır.
Müqaviləni Rusiya imperatoru
adından Qafqaz qoşunlarının
baş komandanı Sisianov və
Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan
imzalamışlar. (Акты Кавказской
Археографической комиссии. Т.
II, Тифлис, 1868, sənəd 1436).
Müqavilənin şərtlərinə əsasən
Rusiya, birmənalı şəkildə Qarabağ xanlığını müstəqil dövlət kimi
qəbul edir, İbrahim xanı və onun
varislərini xanlığın yeganə sahibi

kimi təsdiq edirdi. 1806-cı ildə
İbrahim xanın qəddarcasına qətlə
yetirilməsindən sonra çar I Aleksandrın fərmanı ilə İbrahim xanın
oğlu Mehdiqulu ağa xan elan
edildi. 1813-cü ildə imzalanan Gülüstan müqaviləsinə əsasən, Qarabağ xanlığı Rusiyanın tabeliyinə
keçdi. 1822-ci ildə Qarabağ
xanlığı ləğv edildi və komendantlıq idarə üsulu yaradıldı. Əyalətin
idarəçiliyi erməni əsilli general Valerian Mədətova həvalə edildi. Bununla da Qarabağın bu günədək
davam edən faciələrinin əsası
qoyuldu. 1823-cü ildə keçirilən
siyahıyaalmanın nəticələrinə
görə, əyalətdə yaşayan 20.095
ailədən 15.729-u azərbaycanlı,
4.336-sı erməni ailələrindən ibarət
idi. Ermənilər kimi qeydə alınan
ailələrin böyük əksəriyyəti qriqorianlaşdırılmış və erməniləşdirilmiş
alban sülalələrinin törəmələri idi.
Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, bütün bu faktların
təsdiqini internet vasitəsilə əldə
etmək olar.
1828-ci il fevralın 10-da Rusiya
ilə Qacarlar İranı arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin
15-ci maddəsinə əsasən İranda
yaşayan ermənilərə sərbəst
surətdə Rusiyanın himayəsinə
keçmək hüququ verilirdi.
Müqaviləyə əsasən rus qoşunlarının Cənubi Azərbaycandan
geri çəkilmə prosesi martın
8-dən etibarən Marağadan
başlanmışdı. Ermənilərin Qarabağa köçürülməsinin 150 illiyi
münasibətilə 1978-ci ildə keçmiş
Mardakert rayonunun Marağaşen kəndində üzərində “Marağa
– 150” sözləri yazılmış abidə
ucaldılmışdı. Lakin Dağlıq Qarabağ Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edildikdən sonra
həmin abidə dağıdılmışdır. Hazırda Şıxarx adlanan həmin kənd
işğaldan azad edilmiş və abidə
kompleksi bərpa olunmuşdur.
Köçürülmə işlərinə rəhbərlik
edən erməni əsilli polkovnik
Yeğiazar Lazaryev ermənilərə
müraciətində deyirdi: "Orada (yəni
Şimali Azərbaycanda – N.M.)
siz xristianların məskunlaşdığı
yeni vətən əldə edəcəksiniz...
Tələsin! Vaxt qiymətlidir. Tezliklə
rus qoşunları İranı tərk edəcək,
bundan sonra sizin köçməyiniz
çətinləşəcək və biz sizin
təhlükəsiz köçməyinizə cavabdeh olmayacağıq. Azca itkiyə
məruz qalsanız da, qısa zamanda hər şeyə nail olacaqsınız,
özü də həmişəlik". (Глинка Н.С.
Описания переселения армян
Aзербайджанских в пределы
России, Moskva, 1831, s. 111).
Həmin dövrdə İrandan
köçürülən 8249 ailədən 6949-u
İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının
ərazisində, yerdə qalan 1300
ailə isə Qarabağ və Zəngəzurda
yerləşdirilmişdi.
Y. Lazaryevin 1828-ci ildə
“yeni vətən” adlandırdığı əraziləri
bu gün Paşinyan həyasızcasına
qədim erməni torpağı adlandırır.

Rusiya imperatorunun 11 mart
1836-cı il tarixli fərmanı ilə alban
apostol kilsəsi yeni yaradılan
erməni-qriqorian Qarabağ yeparxiyasının tərkibinə daxil edildi və
Eçmiədzin katolikosluğuna tabe
etdirildi. Bundan sonra Qarabağ
ərazisində yaşayan albanların
tədricən öz identikliklərini itirərək
erməniləşmələri prosesi daha da
sürətləndi.
Erməni müəllifi A-Do (əsl adı
Hovanes Ter-Martirosyan) yazır
ki, XX əsrin əvvəllərində Şuşa,
Cavanşır və Cəbrayıl qəzalarında
475 kənddə azərbaycanlılar, 162
kənddə ermənilər, 3 kənddə isə
ermənilərlə azərbaycanlılar qarışıq
yaşayırdılar.
“Daşnaksütyun” və “Hnçak”
partiyaları azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları ərazilərdə 1890-cı
illərdə Türkiyədə baş qaldıran
erməni üsyanlarının yatırılmasından sonra qaçıb gələn qaçqınları məskunlaşdırmaq, sonra isə
erməni anklavlarını birləşdirməklə,
erməni dövlətinin əsasını qoymaq
istəyirdilər. Qarabağdakı bütün
kilsələrini silah-sursat anbarına
çevirmişdilər.
Prezident İlham Əliyevin
dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, 1918ci ildə tarixdə ilk dəfə müstəqil
erməni dövləti – Ermənistan
(Ararat) Respublikası quruldu.
Azərbaycan Milli Şurası 29 may
1918-ci ildə keçirilən iclasında
İrəvan şəhərini o şərtlə paytaxt kimi Ermənistana güzəştə
gedilməsi haqqında qərar qəbul
etdi ki, Azərbaycana qarşı ərazi
iddiası irəli sürülməyəcək. Lakin Ermənistan hökumətinin ilk
işi Zəngəzur və Qarabağı silah
gücünə ələ keçirmək üçün hərbi
əməliyyatlara başlaması oldu.
Əvvəlcə Andranikin, sonra isə
Dronun, daha sonra isə Njdenin
komandanlığında Ermənistan
silahlı qüvvələri Zəngəzur
üzərindən Qarabağı ələ keçirmək
üçün dəfələrlə hücuma keçdilər.
Ermənistan hökumətinin dəstəyi
ilə 1918-ci ildə ermənilərin Şuşa,
Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarının
157 kəndində törətdikləri qırğınlar haqqında istintaq materialları Azərbaycan Cümhuriyyəti
hökumətinin yaratdığı Fövqəladə
Təhqiqat Komissiyası tərəfindən
sənədləşdirilmişdir.
1919-cu il mayın 28-də
Ermənistan parlamenti “Birləşmiş
Ermənistan” haqqında qərar qəbul
etdi. Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvan Ermənistan ərazisi elan edildi.
Bu gün Ermənistan hökuməti
“Birləşmiş Ermənistan” qərarını
icra edib, başa çatdırmağa çalışır.
1918-20-ci illərdə Ermənistanın
özünün aclıq və səfalət içərisində
olduğunu görən bəzi realist erməni
xadimləri Qarabağın silah gücünə

Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
çərçivəsində Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
keçirilən panel müzakirələrində Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan arasındakı debatda
dövlət başçımız məntiqli, tutarlı f aktlarla
zəngin arqumentlər səsləndirməklə bu
məsələ barədə əsl həqiqəti dünyaya
çatdırdı və erməni yalanını alt-üst etdi.

Ermənistan dövlətinin başçısının isə
ənənəvi ampluasında olmaqla, söylədiyi
fikirləri əsaslandırmaq üçün daha çox
hansısa qəzetdə çıxan materiallara
istinad etməsi gülüş doğururdu. Onun
çıxışında Xocalı faciəsinin Azərbaycan
tərəfindən törədilməsi ilə bağlı cəfəng

iddia səsləndirməsi, üstəlik, bu fikrini
“gücləndirmək” üçün Azərbaycanın
eks-prezidenti Ayaz Mütəllibova istinad etməsi İlham Əliyevin həmin
məqama yerində cavab verməsi ilə
nəticələndi. Dövlət başçımız Ayaz
Mütəllibovun dəfələrlə Azərbaycanın

Ermənistana birləşdirilməsinin
daha ağır fəsadlara gətirib çıxaracağını düşünürdülər. Ermənistan
parlamentində təmsil olunan
eserlər Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsinin əleyhinə idilər.
Həmin partiyanın orqanı “Aşxatank” (“Əmək”) qəzeti 1919-cu il
oktyabrın 12-də yazırdı: “Qarabağ
həyati cəhətdən Azərbaycanla
bağlıdır, heç vaxt Ermənistana
birləşmək fikrində olmayıb”.
Bolşevik liderlərindən Anastas Mikoyan 1919-cu il mayın
22-də Sovet hökumətinin başçısı
Leninə göndərdiyi məruzəsində
yazırdı: “Erməni hökumətinin
nümayəndələri olan daşnaklar Qarabağı Ermənistana
birləşdirməyə can atırlar, lakin
bu, Qarabağ əhalisinin öz həyat
mənbəyindən, yəni Bakıdan
məhrum olması və heç bir əlaqəsi
olmadığı Yerevana bağlanması
demək olardı. Erməni kəndliləri
də Sovet Azərbaycanını tanımağı
və ona qoşulmağı qət etmişlər”
(Российский Государственный
Архив Социально-Политической
Истории, фонд 461, опись 1,
дело 4525, лист 1).
Erməni etnoqrafı və tarixçisi
Stepan Lisitsyan yazır ki, 1920-ci
il martın 20-də Ermənistandan
göndərilən silahlıların və hərbi
sursatın yardımı ilə erməni
komitələri üsyan qaldırdılar və
gecəyarısı qəflətən Şuşadakı
azərbaycanlı əsgərlərin qışlasına
hücuma keçdilər. Silah səslərinə
oyanan azərbaycanlı məhəllələrin
sakinləri mühasirədə qalan
azərbaycanlı əsgərlərin köməyinə
gəldilər. Şəhərdə qırğınlar və
talanlar başladı. Eyni zamanda,
erməni dəstələri Xankəndidəki
azərbaycanlı əsgərlərin qışlasına
da hücum etdilər. Azərbaycanlı
əsgərlər mühasirəni yarıb Qarqar vadisinə tərəf çəkildilər və
erməni separatçılarını məğlub
etdilər. (Лисициан Степан.
Армяне Нагорного Карабаха.
Этнографический очерк.
Ереван, 1992, s. 66)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə Ermənistan ordusu
Zəngəzuru işğal etsə də, Qarabağa hücumunun qarşısı qətiyyətlə
alındı və baş qaldıran erməni
iğtişaşları general-qubernator
Xosrov bəy Sultanovun qətiyyəti
sayəsində yatırıldı. Erməni
təcavüzünün qarşısını almaq
məqsədilə Azərbaycan hökuməti
general-mayor Həbib bəy
Səlimovun başçılıq etdiyi 20 minlik
qoşunu 1920-ci ilin aprelində
Qarabağa göndərdi. Qanlı
döyüşlərdən sonra Azərbaycan
Ordusu bütün Qarabağ ərazisində
Azərbaycanın suveren hüquqlarını
bərqərar etdi. Paşinyan isə Münxen Təhlükəsizlik Konfransında

həyasızcasına iddia etdi ki, guya
Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın
tərkibində olmayıb.
Ermənilər Sovet hakimiyyətinin
ilk illərindən etibarən Dağlıq
Qarabağa ərazi iddialarını siyasi qərarlar vasitəsilə həyata
keçirməyə çalışdılar. Zəngəzurun
bir hissəsini ələ keçirməyə nail
olan ermənilər, Moskvadakı
havadarlarının köməyi ilə Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq
istəyirdilər. Lakin sadə Qarabağ
erməniləri Azərbaycanın tərkibində
qalmaq istəyirdilər.
Paşinyan dili dolaşa-dolaşa
iddia etdi ki, guya 1921-ci ildə
Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın
Ermənistanın tərkib hissəsi olmasına qərar verib, sonra isə Stalin, Lenin və Atatürkün gizli sövdələşməsi
nəticəsində Qarabağ qanunsuz
olaraq Azərbaycanın tərkibinə
verilib. Halbuki, Rusiya Kommunist
Partiyası Qafqaz Bürosunun 5 iyul
1921-ci il tarixli qərarı ilə Qarabağın Azərbaycanın tərkibində
saxlanılması haqqında qərar qəbul
edilmişdir. Bu sənədin əsli internet
səhifələrində yerləşdirilib. Stalin və
Leninin mövqelərinə gəldikdə isə
onu qeyd etmək lazımdır ki, məhz
Stalinin və Leninin Azərbaycana
qarşı tutduqları qərəzli mövqe
sayəsində 1918-ci ildə daşnak
Ermənistan Respublikasının
ərazisi 9 min kvadratkilometrdən
bir qədər artıq olduğu halda, sovet
hakimiyyətinin ilk illərində bu rəqəm
təqribən 30 min kvadratkilometrə
çatdırıldı. Məhz Stalinin sayəsində
ermənilər 1948-1953-cü illərdə
100 minə yaxın azərbaycanlının
Ermənistandan Azərbaycanın
Kür-Araz ovalığına deportasiya
edilməsinə nail oldular.
Fakt odur ki, 7 iyul 1923cü ildə Azərbaycan Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsinin dekreti ilə
Azərbaycanın tərkibində Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı. Bununla da Qarabağ süni
surətdə dağlıq və aran bölgələrinə
bölündü. Xankəndi qəsəbəsi
vilayətin mərkəzi oldu və Bakıda
1918-ci il 31 mart soyqırımının
təşkilatçısı Stepan Şaumyanın
xatirəsinə Stepanakert adlandırıldı. Prezident İlham Əliyevin bu
məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi fikir
ermənilər üçün soyuq duş təsiri
bağışladı. Cənab Prezident dedi:
“Sual olunur: əgər Dağlıq Qarabağ
qədim Ermənistan ərazisidirsə,
niyə paytaxtın adı qədim erməni
adı ilə adlandırılmayıb? Çünki
paytaxtın qədim adı Xankəndidir
– Xanın kəndi. Stepanakert, çünki
Şaumyanın adı Stepan idi, kert
Ermənistanda şəhər deməkdir,
elə deyilmi? Stepanakert həmin
bolşevikin adı ilə adlandırılıb. Bu,
bir daha onu sübut edir ki, həmin
ərazilərdə heç bir erməni tarixi

irsi yoxdur və mənim başladığım
məqama gəldikdə bu tarixi məsələ
münaqişənin necə həll olunmalı
olduğunu başa düşmək üçün
mühümdür”.
Ermənilər indiki Ermənistan
ərazisində 1905-ci ildən etibarən
1990-cı ilədək azərbaycanlı
əhaliyə qarşı kütləvi qırğınlar,
soyqırımları törədərək, deportasiya siyasəti həyata keçirərək,
həmin ərazinin aborigen əhalisini
etnik təmizləməyə məruz qoymuşlar. İndi həmin siyasəti
ermənilər Dağlıq Qarabağda və
işğal etdikləri 7 rayonda həyata
keçirmişlər. Prezident İlham
Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik
Konfransında söylədiyi ifadələr
Ermənistanın ünvanına ittiham
aktı kimi səsləndi: “Ermənilər
bizim xalqımıza, mədəniyyətimizə
qarşı soyqırımı törədiblər,
məscidlərimizi, məzarlarımızı
dağıdıblar, şəhərlərimizin adlarını
dəyişdiriblər. Onlar hazırda bütün
işğal edilmiş ərazilərdən ibarət
olan Dağlıq Qarabağın xəritəsini
çap ediblər. Sonra onlar deyirlər
ki, biz bu reallıqlarla razılaşmalıyıq”.
Bu gün Ermənistan ərazisində
azərbaycanlılara məxsus olmuş bütün maddi-mədəniyyət
nümunələri yer üzündən silinib,
silinməsi mümkün olmayan
abidələr isə başqa xalqlara
məxsus abidələr kimi dünya
ictimaiyyətinə təqdim edilir. Hazırda Ermənistan ərazisində
ta qədimdən azərbaycanlıların
adlandırdıqları 40 minə yaxın
oykonimlərin (yaşayış məntəqələri,
şəhərlər, kəndlər, yaylaqlar,
məhəllələr və s.), hidronimlərin
(çaylar, göllər, bulaqlar, şəlalələr
və s.) və oronimlərin (dağlar,
dərələr, aşırımlar, düzənliklər və
s.) adları erməniləşdirilmişdir.
İndi həmin proses işğal altında
olan Azərbaycan ərazilərində
aparılır. Qondarma Dağlıq
Qarabağ respublikasının (indi
Arsax respublikası adlandırırlar)
Ali Sovetinin 2 dekabr 1993-cü
il tarixli qərarı ilə işğal olunmuş
Laçın, Qubadlı və Zəngilan
rayonlarını əhatə edən Kaşatağ rayonu yaradılmış və rayon
mərkəzi kimi, Laçın şəhərinin adı
dəyişdirilərək “Berdzor” adlandırılmışdır. Xocalı rayonu və
Ağdam rayonunun işğal olunmuş
əraziləri Əsgəran rayonunun,
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının
işğal altında olan əraziləri Hadrut
rayonunun ərazisi kimi göstərilir.
Son vaxtadək qondarma DQR-in
qondarma parlamentinin qərarları
ilə 120-dən artıq azərbaycanlı
yaşayış məntəqəsinin adları
dəyişdirilmişdir. Ağdam şəhəri
“Akn”, Füzuli şəhəri “Varanda”,
Zəngilan şəhəri “Kovsakan”, Qubadlı şəhəri “Sanasar”, Kəlbəcər
şəhəri “Karvacar”, Cəbrayıl şəhəri
“Crakan” adlandırılmışdır. Dünyanın gözü qarşısında soyqırımına
məruz qoyulan Xocalı şəhəri,
onun işğal planını hazırlayan
Rusiya ordusunun sabiq generalı
Xristofer İvanyanın adı ilə “İvanyan” adlandırılmışdır. Daha bir
qəribə “əməliyyat”. Pənahəli xanın
1751-1752-ci illərdə inşa etdirdiyi
Şahbulaq qəsrində ermənilər indı
“Tiqranakert” şəhərinin qalıqları
kimi arxeoloji tədqiqatlar aparırlar. Halbuki, “Tiqranakert”i Sovet
Ermənistanı tarixçiləri Şərqi
Anadoluda Van gölünün ətrafında
lokalizə etmişdilər. Görünür,
ermənilərin özlərinin sürüşkən
olduqları qədər tarixləri də o
dərəcədə sürüşkəndir ki, “Tiqranakert” şəhəri də sürüşə-sürüşə
Şərqi Anadoludan gəlib Ağdam
ərazisində peyda olub.

Ermənistanın hərbi təcavüzü
zamanı ələ keçirilmiş Azərbaycan
ərazilərində 927 kitabxana, 464
tarixi abidə və muzey, 100-dən
çox arxeoloji abidə, 6 dövlət teatrı
və konsert studiyası dağıdılmışdır. Muzeylərdən 40 mindən çox
qiymətli əşya və nadir eksponat
oğurlanmışdır. Ermənistan Respublikası UNESKO-nun “Silahlı
münaqişələr zamanı mədəni
mülkiyyətin mühafizəsi” haqqında
1954-cü il Konvensiyasının və
“Mədəni mülkiyyətin qanunsuz
idxalı, ixracı və onun üzərində
sahiblik hüququnun ötürülməsinin
qadağan edilməsi vasitələri” haqqında 1970-ci il Konvesiyasının
müddəalarını kobudcasına pozaraq, Azərbaycanın maddi-mədəni
sərvətlərini talamaqla məşğuldur.
Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində Azərbaycana dəymiş
zərər “Beynəlxalq qiymətləndirmə
standartları”na uyğun olaraq
hesablanmış və 800 milyard
dollardan artıq olduğu müəyyən
edilmişdir.
İşğal altında olan ərazilərdə
infrastruktur tamamilə dağıdılıb.
1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının tələblərinə zidd olaraq
milliyyətcə erməni olan mülki
əhali kənardan gətirilərək bu
ərazilərə yerləşdirilir. Tərkibində
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nümayəndələrinin
də iştirak etdiyi ATƏT-in Minsk
Qrupunun Həmsədrlərinin Səhra
Qiymətləndirmə Missiyası 2010-cu
ilin oktyabrında işğal altında olan
Dağlıq Qarabağa və ətraf 7 rayona səfər zamanı bu cür faktları
qeydə almışdır.
İşğal altında olan və nəzarətsiz
zonaya çevrilən ərazilərdən
ermənilər terrorçu dəstələrin hazırlanması və narkotik vasitələrin qanunsuz tranziti məqsədilə istifadə
edirlər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasının 1993cü ildə qəbul edilmiş 822, 853,
874, 884 saylı qətnamələrində
Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün tanınmasına
və işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərinin qeyd-şərtsiz azad
edilməsi tələblərinə baxmayaraq,
Ermənistan Respublikası bu gün
də işğalçılıq siyasətini davam
etdirir. Prezident İlham Əliyevin
Münxen Təhlükəsizlik Konfransında ən yüksək beynəlxalq orqan
olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qərarlarının yerinə yetirilməsi üçün
Ermənistana daha çox təzyiq
göstərilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Panelin sonunda Prezident
İlham Əliyev Paşinyanın Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz
müqəddəratlarını təyin etmək hüququ barədə dəfələrlə səsləndirdiyi
iddiasına cavab olaraq bir daha
bəyan etdi: “Erməni xalqı öz
müqəddəratını artıq təyin edib.
Onların erməni dövləti var. Mənim
məsləhətim belə olacaq ki, onlar
ikinci dəfə öz müqəddəratını təyin
etmək üçün Yer kürəsində başqa
yer tapsınlar, Azərbaycanda yox!”
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı bir daha göstərdi ki, ermənilər
Paşinyanın timsalında tarixi saxtalaşdırmaq yolu ilə ərazi iddialarına
bəraət qazandırmağa çalışırlar.
Lakin Prezident İlham Əliyev
zəngin faktlarla dolu arqumentləri
ilə ermənilərin ərazi iddialarının
əsassızlığını bir daha sübut etdi.
Onlara növbəti dərs verdi.

Nazim MUSTAFA,
Prezident Kitabxanasının
şöbə müdiri, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru

Paşinyanın növbəti siyasi məğlubiyyəti
Xocalı faciəsini törətməsi ilə bağlı fikir
səsləndirmədiyini söyləməsini diqqətə
çatdırdı və bunun erməni jurnalistlərin
fantaziyası olduğuna diqqət çəkdi.
Nikol Paşinyan Azərbaycanın işğal
altındakı torpaqlarında yaradılmış separatçı rejimin danışıqlarda tərəf kimi
iştirakının vacibliyini vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev isə dünya
birliyinin, hər hansı bir dövlətin Dağlıq
Qarabağdakı qondarma rejimi tanımadığını diqqətə çatdırdı: “ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri Ermənistana
izah etməlidirlər ki, Dağlıq Qarabağ
Ermənistan deyil. Heç bir ölkə Dağlıq
Qarabağı tanımayıb”, – deyə Prezident
əlavə etdi. Ölkə başçısının debatın

əvvəlində tarixdən nümunələr gətirərək,
Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı
olduğunu deməsi də mühüm mesaj idi.
Bunun ardınca diplomatiyaya keçid
edərək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı qətnamələrini xatırlatması onun
arqumentini daha da güclü etdi.
Siyasətdə piyada olan N. Paşinyan
isə debat zamanı dəfələrlə çaşdı. Belə
ki, çıxışında “Qafqaz Bürosu qərar
çıxarmışdı ki, Qarabağ Azərbaycanın
olsun” --deyəndən sonra “üzr istəyirəm,
Ermənistanın”-- deməsi baş naziri gülünc vəziyyətə saldı. Həmçinin keçmiş
Şaumyan rayonunun Dağlıq Qarabağa
aid olduğunu deyərkən, İlham Əliyevin

reaksiyası onu susdurdu. Ümumilikdə,
Azərbaycan Prezidentinin tarixi faktlara diqqət çəkməsi moderatorun
(Rusiya–Amerika Fondunun icraçı
direktoru Selesta Volender) da marağına səbəb oldu. O, “burada tarix dərsi
keçilir” deməklə, əslində, İlham Əliyevin
arqumentlərinin daha güclü olduğuna
işarə etdi. Bu, həm də keçilən dərsdən
Paşinyanın “2” alması demək idi. Debatın ümumi mənzərəsində Nikol Paşinyan çox zəif və hazırlıqsız görünürdü.
Eyni zamanda, bu debat Paşinyanın
növbəti siyasi məğlubiyyəti oldu.
Bir tərəfdə yüksək nitq və
özünüifadə qabiliyyətinə malik,
beynəlxalq nizamı incəliyinə qədər

bilən Azərbaycan Prezidenti, digər
tərəfdə isə nitqi kimi, savadı da yarımçıq, işğalçı, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 4 qətnaməsini heçə sayan Ermənistanın baş naziri. Bu
müqayisədə beynəlxalq ictimaiyyətin
hansı nəticə çıxardığını bilmək üçün
Ermənistan mediasına ötəri nəzər salmaq yetərlidir. Erməni politoloqları bu
debatdan sonra Paşinyana qarşı çox
ağır ifadələr işlədirlər. Bu isə Paşinyanın simasında ermənilərin dünyada
hansı vəziyyətə düşdüklərini, gec də
olsa, anladıqlarının nəticəsidir.

Azər MUSAYEV,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
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ünxen Təhlükəsizlik Konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən açıq
müzakirələr böyük rezonans doğuran siyasi hadisə kimi gündəmin əsas
mövzusu olaraq qalır. Böyük beynəlxalq auditoriyada Prezident İlham
Əliyevin Dağlıq Qarabağın tarixi, ermənilərin ərazilərimizdə məskunlaşdırılması,
özlərinə dövlət qurması, Azərbaycanın tarixi torpaqlarına zaman-zaman göz dikməsi,
ərazilərini və Dağlıq Qarabağı işğal etməsi barədə olduqca təmkinli, sistemli,
məntiqli, tutarlı faktlarla zəngin çıxışı dünya ictimaiyyətinin Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyəti barədə daha dolğun informasiya əldə
etməsinə imkan yaratdı.

M

Tarixi həqiqətləri konkret fakt
və arqumentlərlə, aydın və sadə
formatda, əhatəli şəkildə diqqətə
çatdıran dövlətimizin başçısı
birmənalı olaraq bəyan etdi ki,
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tərkib hissəsidir və bu tarixi
həqiqəti heç bir halda inkar etmək,
gizlətmək mümkün deyildir. “Hazırda mövcud olan Ermənistan
əzəli Azərbaycan torpaqlarında
yaradılmışdır”,-- deyən Prezident
İlham Əliyev ermənilərə yaşamağa yer verən Azərbaycanın
sonrakı illərdə bu qədirbilməz
və xain millətin təxribatları ilə
üzləşdiyini, azərbaycanlıların
tarix boyu ermənilər tərəfindən
etnik təmizlənməyə, təcavüzə və
soyqırıma məruz qaldığını diqqətə
çatdırdı. 1805-ci ildə Qarabağ
xanı İbrahimin Rusiya imperiyasının generalı Sisianovla saziş
imzalaması, Rusiya imperiyasının süqutundan sonra yaradılan
bolşevik hökumətinin, eləcə də
SSRİ-nin hüquqi sənədlərində
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olması barədə həqiqi tarixi tablonu
bütün gerçəkliyi ilə təsvir etdi:
“Ermənilərin vaxtilə onlara verilmiş
torpaqlarda və Qarabağda heç bir
tarixi irsi yoxdur. Dağlıq Qarabağ,
eləcə də Azərbaycanın digər
tarixi əraziləri, o cümlədən İrəvan
ermənilərə verilib və Ermənistan
Azərbaycan torpaqları hesabına
yaradılıb. Dağlıq Qarabağ bizim
ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Bu, tarixi həqiqətdir və beynəlxalq
hüququn normalarına əsaslanır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bütün dünya tərəfindən tanınır”.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin zəngin faktlara və dərin
tarixi sübutlara əsaslanan çıxışından sonra Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan ağır psixoloji sarsıntı keçirərək, dərsini
bilməyən şagird kimi qarmaqarışıq, rabitəsiz və mövzudankənar
fikirlər səsləndirdi. Vəziyyətdən
çıxmaq əvəzinə, özünü daha da
çətinə salaraq, debat iştirakçılarında, izləyicilərdə gülüş və istehza
doğurdu.
Ermənistanın baş naziri
Azərbaycanın dövlət başçısının
əlahəzrət faktlarına və gerçək tarixi həqiqətlərinə cavab verməkdə
aciz qalaraq məntiqsiz, cəfəng
ifadələrlə tarixi analogiya aparmağa cəhd etdi, mövzuya dəxli
olmayan müqayisələrlə vəziyyəti
daha da mürəkkəbləşdirdi. Müasir
siyasi tarixlə bağlantısı olmayan
uydurma tarixi xronologiyanı birbirinə calaşdıraraq ermənilərin
guya qədim xalq olduğunu iddia
etməyə, Roma sərkərdəsi Pompeyin, eramızdan əvvəlki tarixi
şəxsiyyətlərin adı ilə manipulya-

İşğalçıya
Münxen dərsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin zəngin tarixi və hüquqi biliyi,
siyasi təfəkkürü, hazırcavablığı ona növbəti dəfə diplomatik zəfər qazandırdı

siya etməyə, “tarixi erməni irsi”
axtarmağa çalışdı. Ancaq heç bir
tarixi əsası olmayan, yalnız mifik
iddialarla məzhəkə obyektinə
çevrildi.
N.Paşinyan müstəqillik əldə etmiş keçmiş SSRİ respublikalarının
tərkibindəki muxtar respublikaların
öz suverenliyinə qovuşduğuna
dair absurd və siyasi praktikada qəbul olunmayan ittihamlar
səsləndirdi. Siyasi savadsızlığı
və yaxın tarixə düzgün qiymət
verməyi bacarmaması üzündən
anlamadı ki, zamanında SSRİ-də
40-dan artıq muxtar respublika
qeydə alınıb və onlar tərkibində
olduğu respublikanın ərazisi kimi
beynəlxalq hüququn normalarına
uyğun olaraq BMT, ATƏT və bütün
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
tanınıbdır. Təkcə Rusiyada 20-dən
artıq muxtar respublika vardır və
onların hər biri Rusiya Federasiyasının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu
gün Cənubi Qafqaz respublikaları
olan Azərbaycan və Gürcüstanın beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınmış ərazilərində mövcud olan
qondarma respublikalar dünyada separatçı-terrorist rejimlər
kimi qəbul edilir. Onların necə və
hansı güclər tərəfindən himayə
və idarə edilməsi vassal ölkə
olan Ermənistanın da rəhbərinə
məlumdur.
N.Paşinyan Xocalı soyqırımının guya azərbaycanlılar
tərəfindən təşkil olunduğunu
iddia etsə də, onun bu uğursuz
cəhdinə Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən layiqli cavab verildi
və erməni mediasının uydurma
məlumatlarını darmadağın oldu.
Cənab İlham Əliyev soyqırımı
törətmiş erməni hakimiyyətinin bu
tarixi faciəyə görə gec-tez layiqli
cəza alacağını da bəyan etdi:
“Xocalıda soyqırımı törədənlərin
adları hamıya məlumdur. Onlar
yerli ermənilər idi, Ermənistandan

olan ermənilər və diaspordan olan
ermənilər idi. Bu şəxslərin adları
hamıya məlumdur. Bu barədə
çoxlu kitablar və beynəlxalq
məqalələr çap olunub. Ona görə
azərbaycanlıların özlərinin 63
uşağı, 100 qadını vəhşicəsinə
öldürdüyünü demək, eyni zamanda, 1000 nəfərin itkin düşdüyünü
söyləmək, bu, sinizmin zirvəsidir”.
N.Paşinyan beynəlxalq etiket
qaydalarına hörmətsizlik nümayiş
etdirərək hətta BMT-nin ünvanına
da ittihamlar səsləndirməyə cəhd
etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 884 saylı qətnaməsində,
guya, “Azərbaycanın atəşkəsi
pozması nəticəsində torpaqlarını itirməsi”nin qeyd olunduğunu
iddia etdi. BMT-nin qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrdə Ermənistanın
birbaşa işğalda iştirakının olması, Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməsi və həmin torpaqlardan öz silahlı birləşmələrini geri
çəkməsinə dair tələblərini əks
etdirən maddələri görməyərək, siyasi mənəviyyatsızlığını göstərdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev onun bu cəfəng fikirlərini də
konkret faktlarla, əsaslı dəlillərlə
alt-üst etdi: “BMT Təhlükəsizlik
Şurasından daha yuxarı olan
beynəlxalq orqan yoxdur. Onlar 4
qətnamə qəbul ediblər. Onları yoxlamaq çox asandır. Mütəxəssislərə
onların nömrələri məlumdur. Onlar
nə deyir: Erməni qoşunları işğal
edilmiş ərazilərdən dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Təkcə
Dağlıq Qarabağ işğal edilməyib.
Həmçinin onun ətrafındakı 7 rayon
da işğal olunub. Ermənistan bunu
gizlətmək istəyir. Bu, o 7 rayondur ki, ermənilər heç vaxt orada
yaşamayıb”.
N.Paşinyan danışıqlar
prosesində Dağlıq Qarabağın
müstəqil tərəf kimi iştirakına
cəhdlər göstərməyə çalışsa da

Azərbaycan Prezidenti onun bu
xam xəyallarını birdəfəlik puç etdi:
“Erməni xalqı öz müqəddəratını
artıq təyin edib. Onların erməni
dövləti var. Mənim məsləhətim
belə olacaq ki, onlar ikinci dəfə öz
müqəddəratını təyin etmək üçün
Yer kürəsində başqa yer tapsınlar,
Azərbaycanda yox!”.
Məlumdur ki, Azərbaycan
münaqişənin BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri, Helsinki
Yekun Aktına və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun şəkildə
mövcud format əsasında həllini
dəstəkləyir. Bu, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təmin olunmasında
qətiləşdirdiyi mövqedir.
Onu da xatırlatmaq yerinə
düşər ki, təxribat cəhdləri ilə sülh
danışıqlarından qaçmağa çalışan Ermənistanın baş naziri bir
neçə dəfə “qondarma rejimin”
iştirakı olmadan sülh danışıqlarında iştirak etməyəcəyini bildirsə
də, Azərbaycan Prezidentinin
qətiyyəti və ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrlərinin təkidli
tələbləri qarşısında yenidən
masaya oturmağa məcbur olub.
Ötən müddətdə Vyanada, SanktPeterburqda keçirilən görüşlərdə
Prezident İlham Əliyevin əzmkar
mövqeyi, prinsipial tələbləri
sayəsində bu iddiasından geri
çəkilib. N.Paşinyan bununla faktiki
olaraq rəsmi İrəvanın işğal faktında birbaşa iştirakçı olduğunu da
təsdiqləyib. Ona görə də danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağın
tərəf kimi iştirakının mümkünsüz
olduğunu, danışıqlar prosesinin formatının dəyişdirilməsinə
cəhdlərin mənasız və uğursuz
olduğunu yaxşı anlayır.
Azərbaycan Prezidenti
Münxendə Paşinyanın yarıtmaz
və faşist hökumətinə açıq və
sadə çıxış yolunu da göstərdi:
Ermənistan region dövlətləri ilə
münasibətlərini yenidən nəzərdən

keçirməlidir. Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmadan, ermənilər
işğal etdikləri torpaqlardan və
əsassız soyqırımı iddialarından
geri çəkilmədiyi təqdirdə onlarla
heç bir münasibətdən, inteqrasiyadan söhbət gedə bilməz. Paşinyan
və onu dəstəkləyənlərin işğalçılıq iddiaları isə Ermənistanın
gələcəyini daha da çətinə salacaq,
böhranı uzadacaq. N.Paşınyan
bunu cox ciddi şəkildə düşünməli,
siyasi iradə nümayiş etdirməlidir:
“Azərbaycan danışıqlar prosesinə
sadiqdir, ona görə də biz ərazi
bütövlüyümüzü danışıqlar yolu
ilə bərpa edə biləcəyimizlə bağlı
ümidlərimizi itirməmişik. Bu
səbəbdən də hələ də bu ümidləri
bəsləyərkən ola bilsin ki, bu, ən
yaxşı seçim olmayacaq. Lakin
əgər Ermənistan tərəfdən yeni
yanaşma nəticəsində danışıqlar
tamamilə pozulsa, onda əlbəttə ki,
bu seçim nəzərdən keçirilə bilər”.
Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin haqlı mövqeyi,
dərin və təfərrüatlı zəngin tarixi,
hüquqi və siyasi bilikləri, praqmatikliyi və təmkinliliyi, intelektual
zəkası, təfəkkürü, siyasi məntiqə
əsaslanan hazırcavablığı, diplomatik jestləri debatda iştirak edən
nüfuzlu şəxslərin və bütün dünya
ölkələrinin diqqətini cəlb etdi.
Dövlətimizin başçısı yaxın və müasir tarixə, regional münaqişələrə
və siyasi proseslərə açıq, obyektiv
fərqli baxışları ilə, ələlxüsus da
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə
dərindən bələd olan, geosiyasi
mənzərəni şəffaf şəkildə təqdim
edən siyasi lider kimi böyük rəğbət
qazandı. Xarizması, diplomatik məharəti və uzaqgörənliyi
izləyicilərin, dünya ictimaiyyətinin
xüsusi marağına səbəb oldu, dünya birliyi əsl siyasi liderin həqiqi
liderlik keyfiyyətlərinə tamaşa etdi.
Sərrast həmlə təsiri bağışlayan
tutarlı mövqe qarşısında Paşin-

yanın qeyri-etik siyasi davranışı,
verilən suallardan yayınaraq,
dəxli olmayan məsələlər ətrafında
sərsəmləməsi beynəlxalq
səviyyədə tanınan nüfuzlu siyasi
və ictimai xadimlər, media orqanları tərəfindən kəskin şəkildə
pislənildi. Amerikalı professor
Brenda Şafferon, Türkiyənin “Can
Azərbaycan” media şirkətinin
rəhbəri Namık Kamal Yıldırım,
Anadolu Aydınlar Ocağının
rəhbəri, professor İbrahim Öztək,
“Vestnik Kavkaza” Rusiya Federal
İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun müavini Andrey Petrov,
Yaponiyanın və dünyanın bir sıra
aparıcı KİV-ləri, digər siyasi icmalçılar Ermənistanın baş nazirinin
yalançı, hətta şantajçı hərəkətləri
ilə beynəlxalq ictimaiyyəti belə
aldatmağa cəhd edən simasını
gördülər.
Azərbaycan Prezidentinin Nikol
Paşinyana verdiyi dərs dünyada “erməni soyqırımı” mifini də
darmadağın etdi, erməni diplomatiyasına öldürücü zərbə vurdu.
Əslində, dövlətimizin başçısının bundan əvvəlki beynəlxalq
tədbirlərdə də Paşinyanı və
erməniləri məyus edən diplomatik həmlələri sərrast zərbə kimi
unudulmayıb. Son aylarda müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərdə görüşən
iki dövlətin başçısı arasında baş
tutan görüş və müzakirələrdə
erməni təcavüzünün, faşizminin
əsl obrazı bütün çılpaqlığı ilə dünyaya təqdim olunub.
Prezident İlham Əliyev Soçidə
və Aşqabadda keçirilən tədbirlərdə
dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyana layiq olduğu
yeri göstərmiş, erməni separatizminin mahiyyətini, insanlığa
və bəşəriyyətə real təhlükə olan
faşizmin dövlət siyasətinə çevrildiyini əsaslı faktlarla təqdim etmişdi.
Erməni lobbisi və ictimaiyyəti artıq

ABŞ

-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Metyu Brayza
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrində açıqlamalarını şərh edərkən bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu Dağlıq
Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəfi tanıyıb – Ermənistan
və Azərbaycanı.
Sabiq səfir qeyd edib ki, Minsk qrupunun danışıqlarında yalnız
Bakı və Yerevanın nümayəndələri iştirak ediblər: “Erməni tərəfi
qondarma Dağlıq Qarabağ “nümayəndələri”nin danışıqlarda iştirak
etməsini istəyirdi, amma hər üç həmsədr bu müraciətləri qəbul
etmədi. Həmsədrlərin müqavimətindən sonra Yerevan bu tələbi irəli
sürməyib”.

“Münxen görüşü Paşinyanın yadından çıxmayacaq”

P

A.Kan qeyd edib ki,
Münxen görüşü Nikol Paşinyanın yaddaşından heç
vaxt çıxmayacaq. Prezident
İlham Əliyev Nikol Paşinyana
gerçək tarix haqqında dərs
keçdi. Ermənistan cəmiyyəti
də anladı ki, ona rəhbərlik
edən şəxs savadsız və
qətiyyətsizdir.

Nikol Paşinyan bir
məsələni yaddan çıxarır
ki, Azərbaycan Prezidenti
dünya səviyyəsində tanınan
təcrübəli dövlət xadimidir.
Onun İlham Əliyevlə üzüzə oturub tarixi həqiqətlər
haqqında söhbət etməsi və
hansısa uğura nail olması,
ümumiyyətlə, qeyri-müm-

kündür. Çünki Paşinyan
tarixi saxtakarlığa əl atır. Bu
isə beynəlxalq tribunalarda
keçərli deyil. Xüsusilə qarşı
tərəf daha çevik və intellektual imkanlarını ortaya qoyarsa,
arqumentlərlə cavab verərsə.
Münxendə də Paşinyanın
bütün cəhdləri iflasa uğradı.

Mönsüm ALIŞOV,
“İdrak” liseyinin təsisçisi,
pedaqoji elmlər doktoru,
professor

Ukrayna parlamentində Xocalı soyqırımının
tanınması məsələsi müzakirə ediləcək

“ATƏT-in Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində yalnız iki tərəfi tanıyıb”

rezindent İlham Əliyev Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyanı təkzibedilməz
faktlar qarşısında qoydu darmadağın etdi.
Bu fikri Türkiyənin tanınmış jurnalisti Ali Kan
bildirib.

Azərbaycan Prezidentinin daha da
güclənən, genişlənən hücum diplomatiyasından dərin narahatlığını
ifadə edir. Sonuncu Münxen debatı isə ermənilərə çox ciddi bir dərs
olub. Ermənilər baş nazirlərinin
siyasi savadsızlığını, bacarıqsızlığını və Azərbaycan Prezidentinin
kəskin çıxışı qarşısında çıxılmaz
vəziyyətə düşdüyünü etiraf edir,
N.Paşinyanın Ermənistanı dünya
birliyi qarşısında rüsvay etdiyindən
hiddətlənirlər.
Azərbaycan üçün diplomatik zəfər hesab edilə biləcək
Münxen Konfransı təsdiqlədi ki,
dövlətimizin rəhbəri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı prinsipial,
dönməz və inamlı mövqedədir.
Münxen debatı Prezident cənab
İlham Əliyevin diplomatik, siyasi
üstünlüyü fonunda Ermənistanın
siyasi məğlubiyyətini açıq və aydın
şəkildə təsvir etməyə imkan verdi.
Nəzərə almaq lazımdır ki,
Münxen Konfransı sülh və
regional təhlükəsizlik baxımından
ciddi beynəlxalq platformadır.
Azərbaycanın bu tədbirdə təmsil
olunması onun beynəlxalq sülhün
qorunmasında təşəbbüskar və
töhfəverici rolunun təsdiqidir.
Münxen Konfransı, həm də
Azərbaycan Prezidentinin siyasi
lider kimi qlobal miqyasda yüksək
nüfuzunun təqdimatıdır. Prezident
İlham Əliyev ən qlobal məsələlərin
açıq müzakirəsində dünya liderləri
ilə bir sırada yer alır. Ənənə
halını alan bu formatlı görüşlərdə
beynəlxalq sülhün qorunması,
təhlükəsizlik, qlobal layihələr
barədə məsləhətləşmələr aparılır.
Azərbaycanın dövlət başçısının
dünyada sülhə və təhlükəsizliyə
qarşı təhdidlərin, ərazilərin
zor gücünə dəyişdirilməsinin
yolverilməz olması barədə
barışmaz mövqeyi, cəsarətli və
beynəlxalq hüquqa əsaslanan
fikirləri həm də dünya birliyinə
ciddi mesajlardır. Cənab İlham
Əliyev dünyada baş verən
ədalətsizliyə, ikili standartlara,
haqsızlığa son qoyulmasını tələb
edir. İşğalçı və terrorçu ölkələri
dolayısı ilə müdafiə edən, bu
məsələdə siyasi riyakarlıq edən
təşkilatları, dövlətləri siyasi
saxtakarlığı dayandırmağa dəvət
edir.
56-cı Münxen Təhlükəsizlik
Konfransında açıq müzakirələrdə
cəsarətli və qətiyyətli mövqe nümayiş etdirən Prezident
cənab İlham Əliyev təhlükəsizlik
məsələlərində, xüsusilə də Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
müzakirələrdə Azərbaycanın haqlı
və ədalətli mövqeyinin bir daha
dünyaya çatdırmaqla möhtəşəm
diplomatik uğura imza atdı.
Bu, Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
həlli ilə bağlı danışıqlarda respublikamızın mühüm üstünlüyünü təmin etməklə bərabər,
təzavüzkar dövlətin beynəlxalq
səviyyədə məğlubiyyətini daha
da dərinləşdirən amil hesab edilə
bilər.

A.Kan bildirib ki, erməni
baş nazirin qədim dünya tarixinə yersiz ekskurs
etmə cəhdi və öz irqçi
təfəkkürlərinə xas olaraq
antik hökmdarları erməni
kimi təqdim etməsi onu daha
gülünc vəziyyətə saldı.
Jurnalist hesab edir
ki, bundan sonra hər görüş onun biabır olması ilə
nəticələnəcək: “Bu onu bir
daha göstərir ki, Ermənisan
Azərbaycana nə diplomatiya
sahəsində qalib gələ bilər, nə
də hərb meydanında”.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

 Ukrayna Ali Radasında Xocalı
soyqırımının tanınması məsələsinin müzakirə
ediləcəyi gözlənilir.

Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsindən
aldığımız xəbərdə deyilir ki,
Ukrayna Azərbaycanlıları
Radasının həmsədri,
Ukrayna Azərbaycanlıları
Birləşmiş Diasporunun sədri
Hikmət Cavadov bildirib
ki, Azərbaycan–Ukrayna
parlamentlərarası qrupu və
Ali Radanın Xarici əlaqələr
komitəsinin üzvləri bu
mövzuda birgə müzakirələr
aparıblar. Yaxın vaxtlarda
məsələnin Rada komitəsində
nəzərdən keçirilməsi
gözlənilir. Diaspor rəhbəri
deyib: “Xocalı şəhərinin
azərbaycanlı əhalisinə
qarşı törədilən cinayətlərin
xarakteri və dərəcəsi bu faciə

Yanvar ayında Ümumi Daxili
Məhsul istehsalı 2,4 faiz artmışdır
 Cari ilin yanvar ayında ölkədə istehsal
olunmuş ümumi daxili məhsulun həcmi əvvəlki
ilin eyni ayı ilə müqayisədə 2,4 faiz artaraq 6
milyard 520,2 milyon manat təşkil etmişdir.
Statistika Komitəsindən
verilən məlumatda bildirilir ki,

iqtisadiyyatın qeyri neft-qaz
sektorunda əlavə dəyər 4,9

faiz artmış, neft-qaz sektorunda isə 0,7 faiz azalmışdır.
ÜDM istehsalının 44,2
faizi sənaye, 9,9 faizi ticarət,
nəqliyyat vasitələrinin təmiri,
6,9 faizi nəqliyyat və anbar
təsərrüfatı, 4,6 faizi tikinti, 2,9
faizi kənd təsərrüfatı, meşə

zamanı törədilən cinayətlərdə
soyqırımı əlamətlərini açıq
şəkildə göstərir. Bu günə
qədər Çexiya, İordaniya,
Meksika, Pakistan, Panama,
Peru, Rumıniya, Sudan,
Qvatemala, Şotlandiya
və ABŞ-ın 19 ştatının
qanunverici orqanları
Xocalı soyqırımını tanıyan
parlament aktları qəbul
ediblər.
Ukrayna parlamentinin
Xocalıda baş vermiş faciəni
soyqırımı kimi tanıması
ölkələrimiz arasında dəstək
və həmrəyliyi bir daha
nümayiş etdirəcək”.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,6
faizi turistlərin yerləşdirilməsi
və ictimai iaşə, 1,9 faizi informasiya və rabitə sahələrinin,
19 faizi digər sahələrin
payına düşmüş, məhsula və
idxala xalis vergilər ÜDM-in 8
faizini təşkil etmişdir.
Əhalinin hər nəfərinə
düşən ÜDM 655,3 manata
bərabər olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Prezidenti Münxendə
bütöv bir ordudan çox iş gördü
Bir neçə gün əvvəl Münxen
Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
iştirak etdiyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı panel müzakirələri keçirildi. Hazırda
bu məsələ Azərbaycan və Ermənistanda
əsas müzakirə mövzusuna çevrilib.
Hər iki ölkənin ictimai-siyasi dairələri,
politoloqları, jurnalistləri bu fikirdədirlər ki,
Azərbaycan Prezidenti müzakirələr zamanı
Nikol Paşinyana əsl dərs keçdi. Ermənistanda
baş nazirin mat vəziyyətində qalmasından böyük
məyusluq hökm sürməkdədir.
Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun AMAŞOV öz fikirlərini belə
ifadə etdi:
– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel
müzakirədə özünün liderlik keyfiyyətlərini bir
daha nümayiş etdirdi. Bütün dünya onun timsalında liderlikdə mahir diplomatik bacarıq və
səriştənin nə dərəcədə böyük əhəmiyyət daşıdığını
gördü. Cənab Prezident, həmçinin tarixi faktların
siyasət meydanına daşınması nümunəsini ustalıqla
ortaya qoydu.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
Azərbaycan dövləti əsl əzmkarlıq göstərir. Mövcud istiqamətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü
tədbirlər var. Amma cənab İlham Əliyev prinsipiallığı, ardıcıllığı, qətiyyəti ilə özü ayrılıqda Qarabağ savaşı aparır. Çıxışları, fikirləri ilə dünyaya
Azərbaycanın dirənişinin səbəblərini izah edir,
bir qarış torpağını belə güzəştə getməyəcəyinə
əminlik aşılayır.
Bu cür mübariz ruh bütöv bir ordunun
müharibə meydanında görəcəyi iş qədər müstəsna
əhəmiyyət daşıyır. Və bu ruhun qarşısında aciz
duruma düşməyin Nikol Paşinyan obrazı da
var. Beynəlxalq ictimaiyyət bir daha o obrazın
arqumentsizliyini, haqsızlığını, ucuz populizmini
gördü.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Münxendəki dialoqda xeyir
şər üzərində qələbə çaldı

M

əlum olduğu kimi, bu il fevralın
15-də Münxen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel
müzakirəsi olmuşdur.

Dövlətimizin başçısının
müzakirə zamanı qətiyyətli
mövqeyi, işğalçı ölkənin baş
nazirinin cəfəng arqumentlərini
faktiki alt-üst edərək, əsl
həqiqətləri bir daha dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırması Azərbaycan əhalisinin ən
müxtəlif təbəqələri, o cümlədən
vətəndaş cəmiyyəti fəalları arasında dərin məmnunluq hissi doğurmuşdur. “XXI Əsrin Qadınları” İctimai Birliyinin rəhbəri
Mahirə Əmirhüseynova bu
barədə dedi:
–Fikrimcə, Münxendəki
müzakirələrdə Qarabağ ilə bağlı
əsl həqiqətlərin bir daha üzə

çıxması xeyirin şər qüvvələr
üzərində qələbəsidir. Çünki
ermənilər uzun illər boyu əsl
həqiqətləri dünya birliyindən
gizlətməyə çalışıblar.
Onlar hər yerdə Azərbaycan
xalqına qarşı böhtan və
hədyanlar yağdırır, xalqımızı
olmazın cinayətlərdə suçlayırlar.
Halbuki, məhz erməni silahlı
qaniçənləri XX əsrin ən amansız qətliamlarından olan dəhşətli
Xocalı soyqırımını törədiblər
və Azərbaycanın 20 faizdən
çox ərazisini zəbt ediblər və
hələ də işğal altında saxlayırlar.
Düşünürəm ki, Münxendəki
məlum müzakirələr z amanı

erməni məkri və xisləti
tamamilə ifşa olundu!
Bəli, dünyanın bütün şər
qüvvələri həqiqət qarşısında
acizdir. Azərbaycan xalqı haqlıdır, ona görə ki, haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Azərbaycan
dövləti heç vaxt öz ərazisində
ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək.
Qoy ermənilərin başbilənləri
bu barədə yaxşı fikirləşsinlər,
yoxsa, sadəcə gec olacaq!

Söhbəti qələmə aldı:
M. HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Möhtəşəm diplomatik qələbə
Məlum olduğu kimi, bu il fevralın 14-dən 16-dək Almaniyada keçirilmiş 56-cı Münhen Təhlükəsizlik Konfransında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasındakı açıq
müzakirələr artıq bir neçə gündür ki, dünya mətbuatının
gündəm mövzusuna çevrilmişdir. Əksər mətbuat orqanları hələ
də “Prezident İlham Əliyevin möhtəşəm diplomatik qələbəsi”,
“Prezident dünya ictimaiyyətinin gözü önündə Paşinyanı
aciz duruma saldı”, “Prezident İlham Əliyev Münxen debatında ermənilərə tarixi və siyasi dərs keçdi”, “Münxen
debatı Prezident İlham Əliyevin parlaq siyasi qələbəsi kimi
dəyərləndirilməlidir” və digər sərlövhəli məqalələrlə çap olunur.

Etiraf etməliyik ki, həmin müzakirələr ilk
növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində Azərbaycan Prezidentinin uğurlu
xarici siyasətinin yeni mərhələsi kimi təqdim
olunur. Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Prezident İlham Əliyevin cavabları beynəlxalq auditoriyanın həm Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həqiqi mahiyyətini daha
yaxşı anlamasına, həm də onun tarixi həqiqətləri
təqdim etmək potensialının üzə çıxmasına imkan
yaratmışdır. Müzakirələrdə İlham Əliyevin
səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın mövqeyinin
getdikcə güclənməsinin, arqument bazasının
möhkəmlənməsinin, təcavüzkar Ermənistanın isə
mövqeyinin zəifləməsinin göstəricisi sayıla bilər.
Əvvəla, görüş zamanı intelektual müstəvidə
iki lider arasında ciddi fərqlər aydın şəkildə
nəzərə çarpırdı. İkincisi, İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti və
tarixi ilə əlaqədar həqiqətləri daha aydın
və arqumentləşmiş şəkildə dinləyicilərə və
izləyicilərə çatdırdı. Ən əsası isə dövlət başçımız Azərbaycanın mövqeyini layiqincə
müdafiə etməyə, daha sanballı dəlilləri ilə
təcavüzkar dövlətin rəhbərini, demək olar ki,
bütün arqumentlərdən məhrum etməyə, başqa
sözlə desək, tərksilah etməyə nail ola bildi.
Bu gün Ermənistanın siyasətçilərindən və
ekspertlərindən tutmuş adi insanlarına qədər
hamı Paşinyanın ağır məğlubiyyətini etiraf
edərək, ona qarşı ən sərt ittihamlar irəli sürməyə
başlamışdır.
Mən qətiyyətlə Münxen Təhlükəsizlik
Konfransında açıq müzakirələrdə Prezident
İlham Əliyevin çıxışını, gətirdiyi arqumentləri,
Paşinyanın əlacsız vəziyyətə düşməsini Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi üzrə Azərbaycanın ədalətli
mövqeyinin bütün dünyaya daha ətraflı çatdırıl-

ması sahəsində möhtəşəm addım hesab edirəm.
Ölkəmizin və onun əhalisinin taleyi qüdrətli və
etibarlı əllərdədir. Bu fikirlər, eyni zamanda,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli
perspektivlərinə şamil edilə bilər və edilməlidir.
Məlum olduğu kimi, dəqiq və hədəfə dəyən
faktlar səsləndirməklə cənab Prezident bir daha
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi
olduğunu, Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq
və etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdiyini
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı. Ölkə
başçımız Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal etdiyini və işğal olunmuş ərazilərdə
mülki azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə
aparıldığını, Xocalı soyqırımı törədildiyini sübut
edən təkzibedilməz faktlarla Paşinyanı faktiki
nokaut vəziyyətinə saldı.
Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağın
əzəli Azərbaycan torpağı olması və münaqişənin
yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll oluna biləcəyinə dair təqdim
etdiyi beynəlxalq norma və prinsiplərə əsaslanan
hüquqi bazanın qarşısında Paşinyan tutarlı heç
bir arqument gətirə bilmədi.
Bir tərəfdən Dağlıq Qarabağın münaqişə
tərəfi olduğunu, özünün silahlı qüvvələrə malik
olduğunu deyən Ermənistanın baş naziri, digər
tərəfdən də öz oğlu da daxil olmaqla Ermənistan
vətəndaşlarının Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət
keçdiyini etiraf etdi.
Prezident İlham Əliyevin Münxen
Təhlükəsizlik Konfransında səsləndirdiyi fikirlər
ölkədə mənəvi ab-havanı, xalqın özünəinam
hissini xeyli yüksəltdi.

Sadir MƏMMƏDOV,
hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Prezidenti Münxendən
öncə də, bir neçə mötəbər beynəlxalq
tribunada işğalçı ölkə rəhbərini yerində
oturdub, başqa sözlə, Paşinyanı çətin
suallar qarşısında qoyub. Yalnız ötən
bir neçə ay ərzində Soçi (RF), Aşqabad
(Türkmənistan) və başqa şəhərlərdə, ayrıayrı platformalarda düşmən ölkəyə, onun
“demokrat qiyafəli, işğalçı zehniyyətli”
baş nazirinə Qafqazda sülh və
təhlükəsizliyin əsasları yönündə sərrast,
təsirli mövqe bildirib, kəskin cavab verib.
İnanıram ki, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin faktlara söykənən, qətiyyətli
çıxışı ikili standart yeridənləri də, erməni
diaspor və lobbi güclərinin təsirinə
düşənləri də dərindən düşünməyə vadar
etməkdədir. Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarını işğal etməsi ilə pozulmuş
haqq-ədalətin bərpası gec-tez baş tutmalıdır. Beynəlxalq hüquq da, Azərbaycanın
haqlı, dəyişməz mövqeyi də bunu tələb
edir – təxirəsalınmaz həll perspektivi
doğurur. Üstəlik, Ermənistanın geriləyən
iqtisadiyyatı, əhalinin azalması, gənc
ermənilərin ümidsizlik sindromuna məruz
qalması və s. danılmaz gerçəklikdir.
Bunun qarşılığında Azərbaycanın iqtisadi gücü, əhali sayı (burada gənclərin
tutduğu önəmli yer), haqq işin gənc nəslə
verdiyi enerji, ordu quruculuğu, milli
silahlanma sahəsindəki irəliləyişlər və s.
respublikamızı üstün mövqelərə çıxarır.
Biz qalib gələcəyik!
İlham Əliyev dövlət başçısı kimi də,
Ali Baş Komandan, diplomat, nüfuzlu
ictimai-siyasi xadim kimi də, onunla
eyni zaman kəsimində Ermənistana
rəhbərlik etmiş şəxslərin hamısından
daha nüfuzlu, daha güclüdür. 2016cı ilin aprelində hərb meydanında bu
nüfuz, güc özünü silahların dili ilə ifadə
etdi, Ermənistanı sarsıtdı. Azərbaycan
Prezidentinin bundan sonrakı diplomatik
gedişləri, ictimai-siyasi nüfuzu da,
öz yerində Ermənistanı ümidsizlik,
uğursuzluq zolağına itələyir. Qaregin
Njde bataqlığından çıxmamış, daha
başqa zərbələrlə qarşılaşan Ermənistan
hakimiyyəti, haqsızlığını ağ yalan və
həyasızlıqla ört-basdır etməyə çalışsa
da, gah dili dolaşa-dolaşa, gah çaşa-çaşa
rüsvayçı duruma düşməkdən yaxa qurtara
bilmir.
Əlbəttə, Azərbaycan Prezidentinin
Münxen debatındakı parlaq çıxışı təsadüfi deyil. Bu, təcrübəyə, siyasi-dploma-

tik ənənəyə, cəsarətə və haqqa sarsılmaz
inama əsaslanır. Burada, cənab Prezidentin intellektuallığı, tarix bilgisi və ingilis
dilində yüksək səviyyəli sərbəst danışığı
özünəməxsus əzm və iradə yaradır.
Söhbət yalnız Azərbaycanda və
Ermənistanda Münxenə dikilmiş
diqqətdən getmir, istər-istəməz, belə
mötəbər tədbirlərdə beynəlxalq aləm yeni
informasiya qazanır, haqlı mövqe ilə bir
daha, debat formatında da yaxından tanış
olur, təsirlənir.

iddiaları və ermənisayağı digər “səbəb”lər
barədə aydın təsəvvür yaradır. Qarabağın
işğalına minbir don geyindirmək cəhdləri
müqabilində, İrəvan mövzusunun qabardılması, heç şübhəsiz, gözlənilməz idi və
həmin məqamda ayrı bir səhifə açdı. Bu
səhifə, kimin üçünsə yeni, ağ səhifə ola
bilər. Amma Ermənistan rəhbərliyi üçün
qara səhifə olacaq!
Moderator Selest Volenderin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi
üçün çağırışlar və imkanlarla b ağlı

Haqq nazilər, üzülməz. “Həm suçlu,
həm güclü” formula bir siyasi, diplomatik sofizm kimi əvvəl-axır sıfırlanır. Azərbaycan diplomatlarına İlham
Əliyevin birinci prezidentlik dövründən
verilmiş “hücum diplomatiyası” əmrinin
necə olması baxımından, Prezident
Əliyevin arasıkəsilməz diplomatik hücumları özlüyündə bir örnəkdir.
Azərbaycan Prezidentinin Münxen
debatındakı parlaq çıxışı – mübaliğəsiz
üstün mövqeyi, Ermənistanın öz içində

Münxendə həqiqət anı
evralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı
ilə panel müzakirə keçirildi. Beynəlxalq səviyyədə qəbul
edilmiş rəsmi deyilişlə, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi (faktiki halın ifadəsi ilə desək,
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını, Dağlıq Qarabağ və
ətraf 7 rayonu işğal altında saxlaması) ilə bağlı mövzuya
həsr edilmiş panel müzakirələri Azərbaycanın haqlı
olduğunu bir daha beynəlxalq ictimaiyyətə göstərdi.

F

Münxen debatı açıq-aşkar göstərdi ki,
Azərbaycan Prezidenti qarşı tərəfin baş
nazirindən müqayisəedilməz dərəcədə üstündür. Onun Münxen debatındakı parlaq
çıxışı təsadüfi olmadığı kimi, Ermənistan
baş nazirinin çaşqınlığı, dilinin topuq çalması, diplomatik məğlubiyəti də təsadüfi
deyil.
“…Rusiya imperiyasının süquta uğradığı, Gürcüstan və Azərbaycan demokratik
respublikaları yaradıldığı zamanlarda
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
1918-ci ildə verdiyi ilk fərmanlardan biri
Yerevanın Azərbaycandan Ermənistana
verilməsi və onun Ermənistanın paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı idi. Bu da,
həmçinin tarixi faktdır. Əgər siz kiməsə
nəsə verirsinizsə, bu, o deməkdir ki, həmin
o verdiyiniz nə isə sizə məxsus olub.” –
Prezidentin debatdakı buna bənzər xatırlatmaları, erməni işğalı, əsli olmayan erməni

ilkin fikirlərindən tutmuş, Münxen
Təhlükəsizlik Konfransının hər zaman
diqqətdə saxladığı və irəliləməsi üçün
çalışdığı bir mövzu üzrə, bu mövzunun
beynəlxalq münasibətlər sistemindəki
yeri, habelə mübahisələrin barış mövqeli çözümünə aid məsələləri xüsusi
vurğulaması (konfransın sədri İşingerə
bu məsələləri gündəmdə saxldığı üçün
minnətdarlıq etməsi) fonunda, iki liderin
fikirləri mötəbər auditoriyada hansı reaksiyanı yaratdı? Elə bilirəm, bu məqamı
çox gözləmək lazım gəlmədi. Bir faktı
xatırlamaq yerinə düşər: Ukraynanın
sabiq prezidenti Petro Poroşenkonun
Azərbaycan Prezidentinə yaxınlaşaraq, istiqanlı görüşü, çıxışa görə təbrik
etməsi, həmin reaksiyanın özünəməxsus
təntənəsi idi.

də, savadlı insanlar tərəfindən etiraf
olunur və onlar öz baş nazirlərinin
miskin duruşunu tənqid edir. Ancaq bu
tənqidlər gec-tez həqiqətlərin etirafı,
Azərbaycan torpaqlarının işğalına
don geyindirmələrdən arınmayadək
saflaşmalıdır, əlbəttə.
Biz dövlət başçımızın Münxen debatındakı çıxışını, Prezidentin digər addımları ilə sinxron şəkildə qəbul edir, birgə
qiymətləndiririk. İnanırıq ki, hərtərəfli
siyasət öz bəhrəsini uzaq olmayan zaman
zərfində verəcək, Şuşada, Xankəndidə
yenidən müqəddəs Azərbaycan bayrağı
dalğalanacaqdır!

Əkbər QOŞALI (YOLÇUYEV),
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin
şöbə müdiri, Milli QHT Forumu
İdarə Heyətinin üzvü

Haqq olan yerdə şər məhvə məhkumdur
Mən də milyonlarla televiziya
tamaşaçılarından biri kimi Prezidentimiz,
cənab İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyanla debatını diqqətlə
izlədim. Həqiqətən qürur hissi keçirdim.
Cənab Prezidentimiz haqq mövqeyindən
danışırdı. Onun rəqibi şər mövqeyində
dayanaraq, özlərinin işğalçı sifətlərini və
qara niyyətlərini ört-basdır etməyə çalışırdı.
Prezident İlham Əliyev
dəfələrlə vurğulayıb
ki, Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın əzəli torpağıdır
və dövlətimiz əlindən
gələni edəcək ki, ərazi
bütövlüyü bərpa olunsun.
Bu görüşdə də Paşinyan
Azərbaycan Prezidentinin
tarixi faktları qarşısında
əsassız uydurmaları ilə
çarəsiz vəziyyətdə qaldı.

Ermənistanın baş naziri
vurğuladı ki, guya Tiqranın
vaxtında Qafqazda
ermənilərdən başqa heç kim
yaşamayıb və s. Bunlar, təbii
ki, gülünc ifadələrdir. Bunu
heç kəs ciddi qəbul edə
bilməz. Çünki Paşinyanın
səsləndirdiyi iddiaların hamısı
uydurma və əsassızdır.
Onun ziddiyyətli fikirlər
səsləndirməsi, hər şeydən

əvvəl, savadsızlığından,
məlumatsızlığından irəli gəlir.
Paşinyan, eyni zamanda, iddia etdi ki, onun oğlu
Dağlıq Qarabağda könüllü
xidmət edir. Bu nəyi göstərir?
Elə bunun özü sübut edir
ki, Ermənistan vətəndaşları
artıq Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət keçirlər.
Deməli, Qarabağ torpaqları
müəyyən havadarlarının

köməyi ilə Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal
olunub. Ermənistan baş
nazirinin dediyi qeyri-dəqiq,
rabitəsiz cümlələr, üstəgəl
ingiliscə danışa bilməməsi
onu dinləyənlərdə ikrah hissi
doğururdu.
Prezident İlham Əliyev
isə özünün dərin mənalı,
parlaq nitqi, tutarlı faktları ilə
Paşinyana əsl dərs keçdi.
Həqiqətən, bu, elə bir dərs
oldu ki, Paşinyan ömrünün
sonunadək onu unutmayacaq. Azərbaycan Prezidenti
reallığa, faktlara əsaslanırdı,
nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların qərarlarına istinad edirdi. Bütün qərarların
da şərti budur ki, Azərbaycan
torpaqları işğaldan qeydşərtsiz azad olunmalıdır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrində, ATƏT-in və
digər beynəlxalq təşkilatların
qərarlarında bu şərt açıq
şəkildə irəli sürülüb.

Cənab Prezidentin bir
məsələ ilə bağlı fikrini də
diqqətə çatdırmaq istərdim.
Dövlət başçımız bildirdi
ki, “ermənilər bizim xalqımıza, mədəniyyətimizə
qarşı soyqırımı törədiblər,
məscidlərimizi, məzarlarımızı
dağıdıblar, şəhərlərimizin
adlarını dəyişdiriblər. Onlar
hazırda bütün işğal edilmiş ərazilərdən ibarət olan
Dağlıq Qarabağın xəritəsini
çap ediblər. Sonra onlar
deyirlər ki, biz bu reallıqlarla
razılaşmalıyıq. Ona görə də
beynəlxalq ictimaiyyət izah
etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ
Azərbaycandır”.
Mən inanıram ki, cənab
Prezidentin bu debatdakı
qələbəsi bizim Qarabağ
müharibəsində qələbəmizin
başlanğıcıdır. Bütün xalqımız
bu qələbəyə inanır .

Eldar MİKAYILZADƏ,
Xalq rəssamı

Münxendə səsləndirilən erməni
yalanları və dünyaya çatdırılan həqiqət
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində E
 rmənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel
müzakirələri zamanı Prezident İlham Əliyev bir daha dünya
ictimaiyyətinin gözləri önündə erməni yalanlarını və Nikol
Paşinyanı ifşa etdi.
Çünki dövlət başçımızın çıxışı tarixi
faktlarla zəngin idi və debatda o, əsl liderə
xas olan siyasi soyuqqanlılıq, təmkin nümayiş etdirdi. Ermənistanın baş naziri isə
yalanlar, böhtanlar, uydurma müddəalar və
ən əsası isə psixoloji böhran vəziyyəti ilə
yaddaşlarda qaldı. Onun danışıqlar zamanı
gözlərini qarşı tərəfdən yayındırması hər
kəsin diqqətində idi və bu, onun yalan
danışdığını biruzə verirdi.
Nikol Paşinyan hər nə qədər
müzakirələrin istiqamətini fərqli tərəfə
çəkərək, erməni jurnalistin yalanlarına istinad etməklə vəziyyətdən çıxmağa çalışsa
da, dövlət başçımız Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu,
Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq və
etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdiyini bir daha beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev
Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20
faizini işğal etdiyini və işğal olunmuş
ərazilərdə mülki azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparıldığını, Xocalı soyqırımı törədildiyini tarixi faktlarla göstərərək

Paşinyanı faktiki zərbə altında qoydu.
Bu debatda Paşinyan özünü istər ölkə
daxilində, istərsə də beynəlxalq arenada
savadsız, populist, avantürist və piyada
siyasətçi kimi tanıtdığı halda, ölkəmizin
başçısı Azərbaycanın heç bir təzyiq altında
qalmadan yürütdüyü xarici siyasəti,
Dağlıq Qarabağın tarixi ədalətə və
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq
Azərbaycana aid olduğu faktları açıq
şəkildə, geniş kütlə qarşısında dünyaya
çatdırmağa qadir lider olduğunu sübut
etdi.
Qeyd etməliyik ki, debat zamanı
dövlət başçılarının simasında Azərbaycan
xalqı ilə erməni xalqı üz-üzə idi. Bu
xüsusi məqamdan İlham Əliyev məharətlə
bəhrələndi və Azərbaycan insanının intellektini, savadını, mədəniyyətini, ziyalılığını öz simasında ifadə etdi. İlham Əliyev
həm tarixi həqiqətləri ortaya qoydu, həm
də Xocalı soyqırımını xatırlatmaqla,
ermənilərin əslində uşaqlara, qocalara və
qadınlara qarşı dəhşətli qətliam həyata
keçirən vəhşilər olduğunu nümayiş

etdirməklə, həqiqəti, erməni aqressiyasının mahiyyətini canlandırmağa və onu
beynəlxalq ictimaiyyətin anlayacağı dildə
təqdim etməyə nail oldu.
Azərbaycan Prezidenti təkcə
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin deyil, eləcə
də bütövlükdə Qafqazın tarixi barədə
əhatəli məlumata malik olduğuna, həmin
məlumatları sübut edən mənbələri
göstərdiyinə və həqiqətə söykəndiyinə
görə tədbir iştirakçıları və milyonlarla
televiziya tamaşaçısı tərəfindən rəğbətlə
qarşılandı və alqışlandı.
Genində riyakarlıq olan Ermənistan
rəhbəri Münxen Təhlükəsizlik Konfransına qarşı da yalan danışmaqdan
çəkinməyərək, münaqişənin həllinin
Azərbaycan xalqı üçün də səmərəli
olmasını arzuladığını, amma Azərbaycan
Prezidentinın Dağlıq Qarabağın erməni
əhalisi ilə danışmaq istəmədiyini dedi.
Prezident İlham Əliyev həmin riyakarlığa çox konkret cavab verərək onu daha
bir zərbə altında qoydu. Bildirdi ki, biz
təcavüzkarla danışıqlar aparırıq. Biz
Dağlıq Qarabağla danışmağa o vaxt hazır
olarıq ki, Ermənistan həmin qeyri-qanuni
rejimi maliyyələşdirməsini dayandırsın,
bütün hərbi qoşunları Dağlıq Qarabağdan
çıxarsın və bizim əraziləri tamamilə tərk
etsin. Sonra isə bizim həmin insanlarla

danışıq aparmağa arqumentimiz olacaq.
Lakin nə qədər ki, onlar oradadır, bu, baş
verməyəcək.
Debat onu göstərdi ki, Ermənistan
hazırda hər hansı bir substantiv addım
atmağa hazır deyil. Nikol Paşinyanın
uydurmalarına, tarixi faktları bilərəkdən
təhrif etməsinə, yalanlarına Azərbaycan
Prezidentinin sübutlarla, inkaredilməz
dəlillərlə cavab verərək onu ifşa etməsi
göstərdi ki, Azərbaycanın mövqeyi həm hüquqi, həm tarixi baxımdan
Ermənistandan qat-qat üstündür. Yalan
nə qədər ayaq tutsa, əl-qol atsa da,
həqiqət qarşısında susar, elə N. Paşinyan
Azərbaycan Prezidenti qarşısında susmağa məcbur qaldığı kimi.

Vüsal BAYRAMOV,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
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Prezident İlham ƏLİYEV:

Son illərdə Bakı şəhərində
görülmüş işlərin, tikilmiş körpülərin,
yol qovşaqlarının misli-bərabəri yoxdur
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Son beş il ərzində şəhərimizə
yüzlərlə yeni avtobus gətirilib. Bu
avtobusların hamısı dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır. Bu, bizim
şüurlu seçimimizdir. Çünki Bakıda ən
müasir texnologiyalar tətbiq edilməlidir,
o cümlədən nəqliyyat vasitələrinin
dünyanın ən yüksək standartlarına
cavab verməsi əsas şərtlərdən biridir.
Onu da bildirməliyəm ki, beş il bundan
əvvəl Bakıya gətirilmiş ilk xarici istehsal olan avtobuslar, hətta o avtobusların istehsal olunduğu ölkələrdə hələ
xətlərə çıxmamışdı. Yəni, ən müasir
avtobuslar gətirilir. Əlbəttə ki, bu, şəhər
nəqliyyatının böyük dərəcədə yaxşılaşdırılması istiqamətində çox önəmli
addımdır. Mənim göstərişimlə hər il
dövlət büdcəsindən kifayət qədər böyük
vəsait ayrılır və hər il orta hesabla 300
avtobus Bakı Nəqliyyat Agentliyinin
xətti ilə şəhərimizə gətirilir. Beləliklə, biz
avtobus parkını tədricən müasirləşdiririk.
Eyni zamanda, mənim özəl şirkətlərə də
tövsiyəm ondan ibarət idi ki, onlar da öz

avtobus parklarına yenidən baxsınlar.
Görürəm ki, bəzi şirkətlər bu istiqamətdə
önəmli addımlar atırlar”.
Prezident İlham Əliyev daha sonra
ölkəmizə avtobusların gətirilməsi ilə
yanaşı, yol-nəqliyyat infrastrukturunun
müasir tələblərə uyğun qurulmasının da
mühüm önəm daşıdığını diqqətə çatdırıb və bu istiqamətdə hazırda kompleks
tədbirlər görüldüyünü vurğulayıb. Yol infrastrukturuna görə, Azərbaycanın dünya
miqyasında 27-ci yerdə qərarlaşdığını,
bunun Davos Forumunun hesabatında
öz əksini tapdığını xatırladıb.
Bakı Nəqliyyat Agentliyi İdarə
Heyətinin sədri Vüsal Kərimli dövlət
başçısına hesabatında şəhər nəqliyyatı
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər
barədə danışarkən, keçən il paytaxtda fəaliyyət göstərən 2200 avtobusla 801 milyon sərnişin daşındığını,
sərnişinlərin rahatlığı məqsədilə ümumi

Əminəm ki, ilin sonunda biz şəhər nəqliyyatını daha da
inkişaf etmiş halda görəcəyik. Çünki bir daha demək istəyirəm,
bu, insanların sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rahatlığı üçündür.
Onu da bildirməliyəm ki, dövlət xətti ilə böyük məbləğə alınan
avtobuslar, əlbəttə, kommersiya baxımından bəlkə də 10 il, 20
ildən sonra özünü doğruldacaq. Biz bunu ona görə edirik ki,
insanlar şəhər nəqliyyatından, avtobuslardan təhlükəsizlik
şəraitində və rahat şəkildə istifadə etsinlər.

daşıyıcıların sayının 65-dən 37-yə
endirildiyini, son beş il ərzində 855
avtobusun yeniləndiyini, onlardan
600-nün dövlət başçısının tapşırığı ilə
xarici ölkələrdən gətirildiyini və bununla da avtobus parkının 40 faizə yaxın
müasirləşdirildiyini qeyd edib. Nəqliyyat
agentliyinin rəhbəri, həmçinin ölkə
Prezidentinin tapşırığına əsasən hər il
300 avtobus gətirilməklə yaxın üç ildə

parkın yenilənməsinin 100 faizə çatdırılmasının planlaşdırıldığını bildirib.
V.Kərimli hesabatında yuxarıda
qeyd edilənlərlə yanaşı, xaricdən yeni
avtobuslar gətirilərkən, həmin maşınların ətraf mühitə daha az zərər verən
sıxılmış təbii qazla işləmələrinə önəm
verildiyini, dövlət başçısının tapşırığına əsasən şəhərin müxtəlif yerlərində
avtobuslar üçün habların yaradılmasının diqqət mərkəzində saxlanıldığını,
sürücülərin peşə hazırlığı və iş rejiminə
ciddi nəzarət olunduğunu vurğulayıb.
Bakı Nəqliyyat Agentliyi İdarə
Heyətinin sədri, eyni zamanda, yol infrastrukturu üzrə də bir sıra işlər görüldüyünü, avtobusların, təcili tibbi yardım və
yanğınsöndürən maşınların tıxaclarda
qalmaması, həmçinin həmin nəqliyyat
vasitələrinin fasiləsiz hərəkətini təmin
etmək üçün yollarda xüsusi zolaqlar
ayrıldığını, 2018-ci ildə taksi xidmətinə

dair yeni tələblər müəyyənləşdirildiyini,
cari ilin birinci yarısında “kölgə
iqtisadiyyatı”nın və qeyri-formal iş rejiminin aradan qaldırılması məqsədilə bütün
marşrut xətlərində işləyən avtobuslarda
ödənişin kart sistemi ilə aparılmasının
təmin ediləcəyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev qəbulda
şəhər nəqliyyatının təkmilləşdirilməsi
istiqamətində görülən işlərdən
danışarkən, bütün nəqliyyat növləri arasında koordinasiya işlərinin aparıldığını
müsbət hal kimi dəyərləndirib, Bakıda
böyük yol infrastrukturu layihələri icra
edilməsinin paytaxtın tıxac probleminin
həllinə müsbət təsir göstərdiyini diqqətə
çatdırıb.
Dövlət başçısı məsələ ilə bağlı
tövsiyələrini də verib: “Ancaq bununla
yanaşı, nəqliyyat vasitələrinin sayı artır.
Bu da əhalinin yaşayış səviyyəsinin
yaxşılaşdırılmasından xəbər verir.
Statistika var, hər il ölkəmizə gətirilən və
artıq hazırda ölkəmizdə istehsal olunan
nəqliyyat vasitələrinin sayı artmaqdadır.
Əhalimiz artır, Bakı şəhərinin əhalisi artır.
Ona görə, şəhər nəqliyyatımız bu artıma
uyğun şəkildə inkişaf etməlidir və bu artımla uzlaşmalıdır. Odur ki, bundan sonra metro tikintisi, yeni qovşaqların inşası,
Bakı dairəvi dəmir yolunun çəkilişinin
başa çatdırılması, avtobus nəqliyyatının
səmərəli fəaliyyəti - bütün bu nəqliyyat
seqmentləri vahid bir mexanizm kimi
işləməlidir. Əsas məsələ insanların yola
sərf edəcəyi vaxtın azaldılmasıdır”.
Prezident İlham Əliyev qəbulda
sərnişinlərin təhlükəsizliyi, sürücülərin
hazırlanması, onların tibbi müayinəsinin
aparılması və iş qrafikinə ciddi əməl
olunması, parkinq yerlərinin yaradılması, paytaxtətrafı qəsəbələrdə avtobus
nəqliyyatı ilə bağlı mövcud problemlərin
aradan qaldırılması kimi məsələrin həlli
istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlərin
həyata keçirilməsinin önəmini xatırladıb.
Dövlət başçısı sonda paytaxtda bu istiqamətdə görüləsi işlərin
çox olduğunu, bununla bağlı cari ilin
sonunadək qarşıda duran vəzifələrin
gerçəkləşdiriləcəyinə əmin olduğunu
vurğulayıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin
Xocalı soyqırımının iyirmi səkkizinci ildönümü
haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar
Müdafiə Nazirliyində tədbirlər planı təsdiq edilib.
müəssisə və təşkilatlarında,
həmçinin ümumtəhsil
məktəblərində faciənin ildönümü
ilə əlaqədar anım mərasimləri
təşkil olunacaq. Həzi Aslanov
adına Ordu İdeoloji və

Mədəniyyət Mərkəzində,
Gəncə Qarnizonu İdeoloji və
Mədəniyyət Mərkəzində, Hərb
Tarixi Muzeyində kitab, foto
və rəsm sərgilərinin, eləcə də
səyyar təşviqat qruplarının

cəbhə bölgəsində yerləşən
hərbi hissələrin şəxsi heyəti
ilə görüşlərinin təşkili, xüsusi
təyinatlı təhsil müəssisələrində
və hərbi hissələrdə “XX əsrin
faciəsi – Xocalı Soyqırımı” adlı
tədbirlərin keçirilməsi, faciəyə
həsr olunan ədəbi-bədii kompozisiyaların təqdim edilməsi,
bədii və sənədli filmlərin nümayişi, “dəyirmi masa” və tematik
gecələrin, digər tədbirlərin
keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Fevralın 26-da saat 17.00-da
Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində
olan bütün birlik, birləşmə, hərbi
hissə, idarə, təşkilat və xüsusi
təyinatlı təhsil müəssisələrində
Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
ediləcək.

“Xalq qəzeti”

Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilib
ünən Məzahir
Pənahovun sədrliyi
ilə Mərkəzi Seçki
Komissiyasının (MSK)
növbəti iclası keçirilib. MSK
Katibliyinin Media və ictimai
əlaqələr şöbəsindən verilən
məlumata görə, əvvəlcə komissiyanın 10 fevral 2020-ci
il tarixli iclasının protokolu
təsdiq olunub.

D

F

AMEA-da Ali Attestasiya
Komissiyasının sədri Famil
Mustafayevlə görüş keçirilib

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Xocalı soyqırımının ildönümü ilə
əlaqədar Azərbaycan Ordusunda
silsilə tədbirlər planlaşdırılır
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən verilən
məlumatda bildirilir ki, plana
əsasən Azərbaycan Ordusunda
şəxsi heyətə vətənpərvərlik
nümunələrinin təbliğ edilməsi,
onların mənəvi və döyüş ruhunun yüksəldilməsi istiqamətində
silsilə tədbirlərin keçirilməsi
nəzərdə tutulur.
Tədbirlər çərçivəsində hərbi
qulluqçular Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidələri ziyarət edəcək,
Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissə,

evralın 19-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri Famil Mustafayevlə görüş keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın
prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev açaraq müxtəlif qurumlarla
keçirilən görüşlərin Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkədə aparılan quruculuq prosesinə fəal şəkildə dəstək verməyə xidmət etdiyini
bildirib. Çıxışında Ali Attestasiya Komissiyasının yeni rəhbərliyinin
fəaliyyətinə də toxunan akademik Ramiz Mehdiyev komissiyanın
işinin möhkəmləndirilməsi və nüfuzunun artırılması istiqamətində
Prezident sərəncamı ilə görülən işlərdən, bu sahədə tətbiq olunan
yeniliklərdən danışıb.

Sonra 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə seçkilərlə əlaqədar maraqlı
subyektlərin və ərizəçilərin də iştirakı ilə
MSK-ya daxil olan müraciətlərə baxılıb.
Komissiya apardığı geniş, hərtərəfli və
şəffaf araşdırma prosesi istiqamətindəki
qəti mövqeyinə sadiq qalaraq, təqdim
olunan əlavə görüntüləri birbaşa iclasın
gedişində nümayiş etdirib və aparılan
müzakirələrin ardınca seçki qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun qərarlar qəbul
edib.
Qeyd etmək lazımdır ki, sosial
şəbəkələr də daxil olmaqla müxtəlif
mənbələrdən olan məlumatların

 raşdırılması və müraciətlərə baxıla
ması nəticəsində seçicilərin iradəsinin
müəyyənləşdirilməsinə imkan verməyən
hallar və digər qanunazidd hərəkətlər
nəzərə alınaraq, 30 saylı Suraxanı
birinci seçki dairəsinin 1, 12, 14, 16 və
18, 47 saylı Mingəçevir seçki dairəsinin
9, 17 və 21, habelə 90 saylı Ağdaş seçki
dairəsinin 6 və 7 saylı seçki məntəqələri
üzrə səsvermənin nəticələri ləğv olunub.
Beynəlxalq müşahidə missiyalarının,
xarici qurumların və kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələrinin iştirak
etdiyi iclasda cari məsələlərə də baxılıb.

AZƏRTAC

sayının azaldıldığını vurğulayan Famil Mustafayev
dissertasiya işlərinin tərtibi,
həcmi, təqdim olunma
müddəti, dissertasiya şuralarının səsvermə qaydaları,
səlahiyyət müddəti, xaricə
göndərilən avtoreferatların
yazılma dili, seminarlar, plagiat baş verən hallarda icra
edilən qaydalarla əlaqədar
tətbiq olunan yeniliklər və
dəyişiklikləri diqqətə çatdırıb.
Tədbirdə AMEA əmək
daşları və dissertasiya
şuralarının sədrlərinin, elmi
katiblərin sualları cavablandı-

Sonra Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təqdimatla
çıxış edib. Famil Mustafayev
insan kapitalının əsası olan
elm və təhsilin vəhdətinə
xidmət edən görüşlərin, o
cümlədən bundan öncə elm
və təhsil müəssisələrində
tədbirlərin təşkilinin və elm
qurumları ilə əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinin
ölkəmizdə elmi potensialın
yüksəldilməsinə bir töhfə
olduğunu vurğulayıb, işgüzar müzakirələr şəraitində
keçəcək faydalı görüşə görə
akademiya rəhbərliyinə
minnətdarlıq edib.
Sədri olduğu komissiyada atılan bütün addımların
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin rəhbərliyi
altında və maksimum

bu işə dəstəyi ilə həyata
keçirildiyini bildirən Famil
Mustafayev rəhbərlik etdiyi müddət ərzində 2500-ə
yaxın elmi işə baxıldığını
və bunun əsasında aparılan müşahidələrlə prosedur qaydalar, normativ
sənədlər və mexanizmlərin
yeniləndiyini, sənədlərdəki
mücərrədliyin layihələrlə
aradan qaldırıldığını diqqətə
çatdırıb. Elmi dərəcə və elmi
adların verilməsi prosesindən
söz açan sədr yenilənmiş
normativ sənədlər, əlavə
və dəyişiklik edilmiş qaydalar və dövri elmi nəşrlər
barədə geniş məlumat verib.
Ölkə başçısının 2019-cu
il 11 iyun tarixli fərmanı
ilə təsdiq olunmuş “Elmi
dərəcələr verilməsi qaydası

haqqında Əsasnamə”yə
toxunan F.Mustafayev elmi
dərəcələrin verilməsində
Rusiya, Belarus, Qazaxıstan,
Ukrayna, o cümlədən Avropa
ölkələrinin təcrübəsindən
yararlandıqlarını bildirib.
Elmi dərəcə və elmi
adların verilməsi üçün elmi
məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri
elmi nəşrlərin daxil olduğu
beynəlxalq xülasələndirmə
və indeksləmə sistemləri və
ya bazaları, eləcə də elmi
məqalələrin ölkədə dərc olunması tövsiyə olunan dövri
elmi nəşrlərlə bağlı vacib
nüansları da tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb.
Görüşdə məqalələrin,
konfrans, konqres və simpoziumla bağlı tələblərin

evralın 19-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında
(AMEA) Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) ərazi
partiya təşkilatının ilk konfransı keçirilib. AMEA-dan
AZƏRTAC-a bildirilib ki, tədbiri giriş sözü ilə açan akademik Ramiz Mehdiyev konfransın keçirilməsində məqsədin
YAP AMEA ərazi təşkilatının İdarə Heyətinin üzvləri, sədri və
müavinlərinin seçilməsindən ibarət olduğunu söyləyib.

F

rılıb. Suallar ətrafında geniş
müzakirələr aparılıb.
Sonda akademik Ramiz
Mehdiyev görüşdə iştirakına görə Famil Mustafayevə
AMEA əməkdaşlarının
adından minnətdarlığını
bildirərək elmi potensialın gücləndirilməsinə və
səsləndirilən fikirlərlə bağlı
mühüm nəticələrin əldə
olunacağına əminliyini ifadə
edib.
Tədbirdə AMEA-nın elmi
müəssisə və təşkilatlarının
elmlər doktoru və fəlsəfə
doktoru dissertasiyalarının
müdafiəsini keçirən Dissertasiya şuralarının sədrləri və
həmin şuraların elmi katibləri
iştirak ediblər.

akademik İsa Həbibbəyli qısa müddətdə
onlarla əməkdaşın partiya üzvü olmaq
üçün müraciət etdiyini söyləyib.
Akademik İsa Həbibbəyli AMEA-da
YAP ərazi təşkilatının ilk konfransının
keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik
olduğunu bildirib. Vurğulayıb ki, bu, akademiya kollektivinin bir araya gəlməsinə,
dövlətçilik, azərbaycançılıq naminə
daha da səylə çalışmasına böyük töhfə
verəcəkdir.

Yeni Azərbaycan Partiyası AMEA
ərazi partiya təşkilatının ilk konfransı
Akademik Ramiz Mehdiyev əsası ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş partiyanın müstəqil dövlətimizin
qurulması və möhkəmlənməsində,
ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafında
əvəzsiz xidmətləri olduğunu bildirib,
AMEA-da da ərazi təşkilatlarının yaradılmasının xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd
edib. AMEA-nın demək olar ki, bütün
elmi müəssisələrində YAP ərazi partiya
təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyini deyən
akademik Ramiz Mehdiyev bunun akademiya kollektivinin, alimlərin ölkə başçısı
İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləməsinin
göstəricisi olduğunu vurğulayıb.
Sonra YAP Yasamal rayon təşkilatının
sədri Tağı Əhmədov çıxış edərək konfransın təşkilinə görə AMEA rəhbərliyinə
minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib ki,
ölkəmizdə ən qabaqcıl partiyalardan biri
olan YAP 1992-ci ildə ümummilli lider
Heydər Əliyevin rəhbərliyi və tanınmış
ziyalıların iştirakı ilə yaradılıb. Təsis
olunduğu vaxt cəmi beş yüz üzvü olan
partiyanın sıralarında bu gün səkkiz yüz
min nəfər cəmləşib. Bir neçə il əvvəl
AMEA əməkdaşlarının cəmi altı faizi
YAP-ın üzvü olub. Hazırda akademiya
əməkdaşlarının 21 faizi partiyanın üzvüdür. YAP AMEA-nın regionlarda fəaliyyət
göstərən qurumlarında da təmsil olunur.
Qarşıda duran işlər haqqında məlumat
verən Tağı Əhmədov AMEA ilə əlaqələrin
daha da genişləndiriləcəyinə, partiya üzvü
olan akademiya əməkdaşlarının sayının
daha da artacağına inamını ifadə edib,
gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar
arzulayıb.

Tədbirdə çıxış edən AMEA-nın birinci
vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli
AMEA-da YAP ərazi partiya təşkilatlarının
yaradılmasına 2013-cü ildən başlandığını
bildirib. Qeyd edib ki, həmin vaxt akademiya əməkdaşlarının çox az hissəsi partiya
üzvü olub. Son dövrlər AMEA-da bu
göstəricinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
mühüm addımlar atılıb, bir sıra elmi
müəssisələrdə ərazi təşkilatları yaradılıb.
O, akademik Ramiz Mehdiyevin AMEA
prezidenti seçildikdən sonra bu işlərin daha
da sürətləndiyini və bütün müəssisələrdə
ərazi təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyini
deyib. Bir ay əvvəl AMEA Rəyasət Heyəti
ərazi təşkilatının təsis olunduğunu deyən

Tədbirdə AMEA-nın elmi müəssisələri
üzrə ərazi təşkilatlarının sədrləri çıxış
edərək konfransın əhəmiyyətindən danışıblar.
Daha sonra səsvermə yolu ilə YAP
AMEA ərazi təşkilatının İdarə Heyətinin
15 nəfərdən ibarət tərkibi seçilib.
Namizədliyi irəli sürülən biologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Ulduzə Qurbanova səs çoxluğu ilə təşkilatın sədri seçilib. Fizika üzrə
fəlsəfə doktoru Famin Salmanov, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru İlqar Niftəliyev və biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Samirə Bağırova
isə sədr müavinləri seçiliblər.

6

20 fevral 2020-ci il, cümə axşamı

Məşğulluqla bağlı proqramların
icrası işsizliyin qarşısını alacaq
rezident İlham Əliyevin
13 fevral 2020-ci il tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Məşğulluq Strategiyasının həyata
keçirilməsinə dair 2020–2025-ci illər
üçün Tədbirlər Planı” növbəti beş
ildə məşğulluq sahəsində mühüm
irəliləyişlərə imkan yaradacaq.

P

Tədbirlər planına əsasən
əmək bazarının tənzimlənməsi
istiqamətində hüquqi aktlarda
dəyişikliklər edilməsinə, layiqli əməyin
təmin olunması və qeyri-formal
məşğulluğun qarşısının alınması
məqsədilə minimum əməkhaqqının
mərhələlərlə artırılmasına dair
təkliflər hazırlanacaq. Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında və “DOST”
mərkəzlərində müasir standartlara cavab verən yeni məşğulluq xidmətləri
modelinin formalaşdırılması nəzərdə
tutulur. Eyni zamanda, nazirliyin
“Məşğulluq” altsisteminin inkişaf
etdirilməsi, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə
çətinlik çəkən şəxslərin aktiv
məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi
işinin gücləndirilməsi diqqətdə saxlanacaq. Tədbirlər planına əsasən, işsiz
və işaxtaran şəxslər üçün regional
peşə təhsili mərkəzləri, həmçinin
əlilliyi olan şəxslər üçün peşə-əmək
reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsinın
genişləndiriləcəyi gözlənilir.
2020–2025-ci illər üçün nəzərdə
tutulan tədbirlər sırasına qeyri-formal
məşğulluğun qarşısının alınmasına
yönəldilmiş kompleks tədbirlərin
həyata keçirilməsi, iş yerlərində əmək
şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin
mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik
tələblərinə riayət olunmasına dövlət
nəzarətinin gücləndirilməsi də daxildir. Eləcə də həmin dövr ərzində
əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv əmək
şəraitinin yaradılması məqsədilə
müvafiq təkliflərin hazırlanması, işə

düzəlmədə vasitəçilik edən hüquqi
şəxslərin vahid reyestrinin yaradılması, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazələri verilməsi
sisteminin tam elektronlaşdırılması,
Mərkəzləşdirilmiş Karyera Portalının
işə salınması təmin olunacaq.
Bunlardan başqa, işəgötürənlərlə
məşğulluq orqanları arasında əlaqə
mexanizminin təkmilləşdirilməsi, bu
orqanların fəaliyyətinin nəticəəsaslı
keyfiyyət göstəricilərinin hazırlanması
və tətbiqi də tədbirlər sırasında yer
alır. Özünüməşğulluq proqramına
cəlb edilmiş və biznes planlarını
uğurla icra edən iştirakçıların “ABAD”
mərkəzlərinin və KOB evlərinin
xidmətlərinə istiqamətləndirilməsi
üçün təkliflər hazırlanması, haqqı ödənilən ictimai işlərin əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi və təşkili
mexanizminin təkmilləşdirilməsi,
səmərəliliyinin artırılmasının təmin
olunması diqqətdə saxlanacaq.
Əmək Münasibətlərinin
Tənzimlənməsi və Koordinasiyası
Komissiyası yanında Qanunvericilik və İdarəetmə üzrə işçi qrupun
növbəti iclasında Azərbaycan Res-

publikası Baş Naziri yanında qeyri-formal məşğulluqla mübarizə ilə
bağlı keçirilmiş müşavirədə verilən
tapşırıqların icrası istiqamətində
görüləcək işlər müzakirə olunub.
Prezidentin sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınmasına dair Tədbirlər Planı”
çərçivəsində hazırlanmış normativ
hüquqi aktların icra vəziyyətinə dair
müzakirələrdə işçi qrupunun rəhbəri
Anar Əliyev qeyri-formal məşğulluğa
qarşı mübarizədə müvafiq qurumlar
arasında sıx koordinasiyanın vacibliyini vurğulayıb. Bu sahədə, həmçinin
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin
və mövcud qanunvericiliyin daha
da təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti
qeyd edilib, normativ hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq qurumlar tərəfindən irəli sürülən
təkliflər dinlənilib.
Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında
Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən
2020-ci il üzrə özünüməşğulluq proqramına artıq 1122 nəfər cəlb edilib.
Həmin şəxslər üçün artıq 45 rayonda

təlimlər keçirilir. Bir aylıq təlim
müddətində iştirakçılara biznes-plan
qurmaq, kiçik biznesin təşkili və inkişaf etdirilməsi üzrə bilik və bacarıqlar
öyrədilir.
Təlimin yekununda iştirakçıların özünüməşğulluq fəaliyyətinə
hazırlıq səviyyələrinin, onların
hazırladıqları biznes-planların
qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcək.
Bu qiymətləndirmədən keçən
şəxslər təqdim etdikləri biznes-plana uyğun mal və materiallarla təmin
ediləcəklər. İşsizliyin azalması,
vətəndaşların kasıblıqdan sahibkarlığa keçidi üçün mühüm əhəmiyyəti
olan özünüməşğulluq proqramı ölkə
ərazisində yüksək dəyərləndirilir və
proqrama qoşulmaq istəyənlərin sayı
gündən-günə artır.
Onu da demək lazımdır ki,
özünüməşğulluq proqramı kimi,
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına
uyğun olaraq icra olunan ödənişli
ictimai işlər (“İşsizin DOSTu”) proqramı işsiz və işaxtaranların məşğulluğu
ilə bərabər, onların konkret fəaliyyət
sahələri üzrə ilkin peşə bilik və bacarıqlarına yiyələnmələrinə də imkan

yaradacaq. Bu məqsədlə hazırda
proqramın təkmilləşdirilməsi işləri
aparılır. Ötən il 38 min ödənişli ictimai
iş yeri yaradılıb. Ödənişli ictimai işlər
proqramına cəlb olunanlar əsasən
ilkin peşə hazırlığı olmayanlardır. Ona
görə də bu ildən əsas hədəflərdən biri
də budur ki, proqrama cəlb edilənlər
işlə təmin edilib əmək haqqı almaqla
yanaşı, onlara işlədikləri bu və ya
digər sahə üzrə ilkin peşə biliklərinə,
bacarıqlara yiyələnmələrinə də şərait
yaradılsın.
Digər qurumlarla da bu yöndə
birgə işlər aparılacaq. Nəticədə
ictimai işlər proqramının ilkin peşə
hazırlığı olmayan işçi qüvvəsinin
müxtəlif peşə sahələri üzrə bilik və
bacarıqlara yiyələnmiş işçi qüvvəsinə
çevrilməsində də mühüm rol
oynayacaq.
Bununla da ölkədə işsizlərin sayı
azalacaq, vətəndaşların məşğulluq
imkanları genişlənəcək və bu proqramların həyata keçirilməsi nəticədə
əhalinin rifahının yüksəlməsinə səbəb
olacaq.

“Yol hərəkəti qaydaları
uşaqların gözü ilə”

P

Balakən RPŞ yol patrul xidməti-nin baş inspektoru Abuzər İsmayılov yol nişanlarını azyaşlılara göstərərək, onlara nişanlar barəsində məlumat
verib, piyadanın vəzifələri haqqında ilkin təsəvvür
yaratmağa çalışıb. O, uşaqları yollarda diqqətli və
qəzalardan uzaq olmağa çağırıb.
Daha sonra Nəsimi adına şəhər 2 saylı orta
məktəbin “Yol Polisinin gənc dostları” klubunun üzvləri çıxış ediblər. Nizami adına şəhər 1
saylı tam orta məktəbinin şagirdlərinin ifasında
“Cırtdan yol hərəkət qaydalarını öyrənir” adlı
səhnəcik nümayiş etdirilib. Hənifə, Qaysa, Talalar
kənd 1 saylı, Şərif kənd 1 saylı, Zərifə Əliyeva
adına şəhər 3 saylı tam orta məktəbin və liseyin
şagirdlərinin çıxışları maraqla dinlənilib.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Pakistan “Raad-2” qanadlı
raketini sınaqdan keçirib
Pakistan Silahlı Qüvvələri “Raad2” qanadlı raketini sınaqdan keçirib.
Bildirilir ki, 600 kilometrə qədər
məsafəyə uça bilən qanadlı raket
kompleksi müasir naviqasiya sistemləri
ilə təchiz edilib və bu, hədəfləri yüksək
dəqiqliklə vurmağa imkan verir.
Məlumata əsasən, Pakistan Prezidenti
Arif Alvi, ölkənin baş naziri İmran Xan və

Silahlı Qüvvələrin Qərargah rəisi alimləri
və mühəndisləri raketin uğurla sınaqdan
keçirilməsi münasibətilə təbrik ediblər.
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Heyder Əliyev Fondu, Milli Hematalogiya və Transfuziologiya Mərkəzi
və Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Binəqədi
rayonundakı 6 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında “Qan ver, ürəklər
döyünsün!” devizi altında qanvermə aksiyası keçirilib.

Talassemiyalı və hemofiliyalı xəstələrə
yardım məqsədilə reallaşan tədbirdə icra
hakimiyyəti başçısının müavini Aygün
Əliyeva, icra hakimiyyəti başçısı Aparatının
ictimai-siyasi və hümanitar məsələlər
şöbəsinin müdiri Nicat Allahverdiyev və
rayonda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə
və təşkilatların rəhbərləri, gənclər, o
cümlədən ictimaiyyət nümayəndələri könüllü
olaraq iştirak edərək, qana ehtiyacı olan
insanların köməyinə çatmaq üçün belə
bir nəcib və humanist xarakterli aksiyaya
qoşulublar.
Aksiya zamanı Mərkəzi Qan Bankının
tibbi briqadasının həkim-hemotoloqları
tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı
əvvəlcədən müəyyən olunub. Ümumilikdə
tədbirdə 350 nəfərdən çox insan iştirak
edib. Aksiyada yığılan qan ehtiyatının

yoxlanılaraq, talassemiya, hemofiliya və digər
qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün
istifadə olunacağı nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Talassemiya Mərkəzi 2009cu ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
yaradılıb.
Mərkəzin fəaliyyətindən nəinki
talassemiyalı xəstələrin, eləcə də
onkohematoloji və digər xəstəliklərdən
əziyyət çəkən vətəndaşların daha səmərəli
istifadəsi üçün geniş imkanlar var. Tibb
müəssisəsində göstərilən xidmət yüzlərlə
bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlara
dövlətimizin diqqət və qayğısının bariz
ifadəsidir.

Gənclərin
ölkəyə
könüllü
töhfəsi

rezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə
dair 2019-2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı”nın və Təhsil Nazirliyinin
müvafiq əmrinə uyğun olaraq fevralın 18-də Balakəndəki Nəsimi adına şəhər
2 saylı tam orta məktəbdə “Yol hərəkəti qaydaları uşaqların gözü ilə” adlı
tədbir keçirilib.

Tədbirin əsas məqsədi ictimai nəqliyyat
vasitələrinin sürücülərini daha məsuliyyətli və
cəmiyyətə münasibətdə daha qayğıkeş olmağa səsləmək, piyadaların və sərnişinlərin
yol hərəkəti təhlükəsizliyi qaydaları ilə bağlı
məlumatlılıq səviyyəsini yüksəltmək, piyadaları özlərinin və başqalarının təhlükəsizliyi
məqsədilə daha məsuliyyətli olmağa çağırmaq,
ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərə öz
ictimai və vətəndaş öhdəlikləri, hüquqları, orta
məktəblərdə təhsil alan uşaq və yeniyetmələrə yol
hərəkəti təhlükəsizliyi qaydaları barədə məlumat
verməkdir.
Görüşdə çıxış edən Təhsil Nazirliyinin
nümayəndəsi Rövşən Ağayev bildirib ki,
sözügedən dövlət proqramının əsas məqsədi
yol-nəqliyyat hadisələrinin sayının, habelə ölkə
iqtisadiyyatına və ekologiyasına dəyən ziyanın
həcminin azaldılması üçün zəruri tədbirlər
görməkdir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Binəqədidə “Qan ver,
ürəklər döyünsün!”
devizi altında aksiya

Heç şübhəsiz ki, cəmiyyətin gələcəyi
gənclərin əlindədir və öz gələcəyini
düşünən hər bir cəmiyyət də onlara
qayğı göstərir. Beləliklə də özünün
xoşbəxt və firavan gələcəyinin təmin
olunması istiqamətində zəruri addımlar
atmaqla bir növ gələcəyini sığortalayır.
Bu uzaqgörənlik, ilk dəfə, ümummilli
lider Heydər Əliyevin fəaliyyətində yer
tutmuşdur və bu gün də həmin siyasi
kursun layiqli davamçısı Prezident cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir.
Ümummilli liderimizin siyasi
uzaqgörənliyi sayəsində 1998-ci ildə
Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi,
BMT İnkişaf Proqramı və BMT
Könüllüləri Proqramının birgə layihəsi
fəaliyyətə başlamışdır. Məhz bu addımlar
da bugünkü könüllülülük hərəkatının
inkişafı üçün zəmin yaratmışdır. Nəzərə
alsaq ki, eyni zamanda, könüllülük
vətənpərvərlik məktəbi, öz xalqına,
dövlətinə, milli-mənəvi dəyərlərə
bağlılıq və xidmət nümunəsidir, elə
buna görə də bu fəaliyyətin təşviqi
məqsədilə dövlətimiz tərəfindən zəruri
addımlar atılmış, normativ hüquqi baza
təkmilləşdirilmiş və dövlət dəstəyi
mexanizmləri formalaşdırılmışdır.
Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 9
iyun 2009-cu il tarixində imzaladığı
“Könüllü fəaliyyət haqqında” qanun
Azərbaycanda könüllülər hərəkatının
daha da genişlənməsinə münbit zəmin
yaratmışdır. Məhz bu qanunun qəbul
edilməsi ilə Azərbaycan könüllüləri
kütləvi şəkildə ölkəmizdə keçirilən
siyasi, mədəni, idman tədbirlərinin idarə
edilməsi proseslərinə cəlb edildilər. Elə
ölkə Prezidentinin də sərəncamında
qeyd olunduğu kimi, könüllülük hərəkatı
xalqın, cəmiyyətin ən xoş niyyətləri
uğrunda fəaliyyət göstərməyə sövq edən,
insanları tək amal uğrunda xidmətə
səsləyən, vətəndaş, cəmiyyət və dövlət
üçlüyünün birgə fəaliyyətinin çox uğurlu
təzahür formasıdır.
2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan
edilməsi, bütövlükdə, ölkəmizin ümumi
inkişafına töhfə verən könüllülərin

Prezident İlham Əliyevin 30 dekabr 2019-cu il tarixli sərəncamı
ilə 2020-ci il Azərbaycan Respublikasında “Könüllülər ili” elan edildi.
Azərbaycanda könüllülük hərəkatının tarixinə nəzər yetirdikdə görürük
ki, bu tarix çox əvvəllərə gedib çıxmaqla yanaşı, eyni zamanda, yaxşı
adət-ənənə kimi də xalqımızın canına-qanına hopmuşdur. Elə bunun
məntiqi nəticəsidir ki, ölkə Prezidentinin imzaladığı sərəncamda da qeyd
edilir ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu xeyirxahlıq, fədakarlıq, könüllü və
təmənnasız kömək ənənələrini yaşatmışdır.

fəaliyyətinə yüksək dəyər verilməsinin,
eyni zamanda, onlara bəslənən
inamın təzahürüdür. Heç şübhəsiz
ki, texnolgiyanın sürətli inkişafı və
gənclərin də bu inkişafla ayaqlaşa
bilmək potensialı və imkanları indiki
nəslin yaradıcılıq qabiliyyətinin
genişlənməsinə, innovativ düşüncə
tərzi və müasir dünyagörüşləri ilə yeni
dünyanın çağırışlarına adekvat cavab
verməsi ilə paralel şəkildə addımlayır.
Məhz bu səbəbdəndir ki, bacarıqlı və
könüllü gənclər ölkəmizdə keçirilən
“Eurovision” mahnı müsabiqəsi, I
Avropa Oyunları, “Formula 1” yarışları,
IV İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi
irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin həyata
keçirilməsində əvəzsiz rol oynamışlar.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu

tədbirlərdə könüllülərin həm sayı artır,
həm də onlar ildən-ilə daha yüksək
səviyyədə xidmət göstərirlər.
Yanvarın 22-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Davos Dünya İqtisadi Forumu
çərçivəsində “Strateji baxış: Avrasiya”
mövzusunda keçirilən panel iclasında
iştirak edərkən haqlı olaraq qeyd
etmişdir ki, bu gün dünyanın müxtəlif
yerlərində gənclərin küçələrdə kütləvi
etiraz aksiyalarında olduğu bir vaxtda
Azərbaycan gəncləri küçələrdə deyil,
universitetlərdə, məktəblərdədir, gənclər
startap biznesinə qoşulublar, onlar
hökumət məsələlərinə və könüllülük
fəalliyətinə aktiv cəlb olunublar. Məhz
bu faktlar onu deməyə əsas verir ki, bu
gün Azərbaycan könüllülərinin fəaliyyəti
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dünyadakı digər könüllü qruplarının
fəaliyyəti üçün nümunə ola bilər.
Gənclərlə müntəzəm görüşən və
onların fəaliyyətinə yüksək dəyər verən
cənab Prezidentin fevral ayının 12-də
Kürdəmirdə “ASAN xidmət” mərkəzinin
açılışında könüllülərlə görüşü bir daha
ölkə başçısı səviyyəsində bu hərəkata
önəm və dəstəyi sübut etdi. Könüllülər
hərəkatının, əslində, ölkəmizdə “ASAN
xidmət” mərkəzlərində başlanmasını
qeyd edən ölkə başçısı əsas vəzifə
kimi gənc vətəndaşların faydalı
işlərə qoşularaq vətəndaşlara kömək
göstərməsini vurğuladı. Eyni zamanda,
cənab Prezident ölkəmizin beynəlxalq
əlaqələrinin möhkəmlənməsində
də könüllülərin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirdi. Elə bu səbəbdəndir ki,
dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları,
o cümlədən BMT və digər qurumlar
həm “ASAN xidmət” mərkəzlərinin
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir, həm
də Azərbaycanda yaranmış və inkişaf
edən Könüllülər hərəkatına yüksək dəyər
verirlər.
Bir çox ölkələrdə, həmçinin
Azərbaycanda gəncləri birləşdirən
müxtəlif təşkilatların və ictimai birliklərin
olmasına baxmayaraq, könüllülər
hərəkatının bu ictimai təşkilatlar arasında

xüsusi yer tutduğunu vurğulayan
möhtərəm P
 rezidentimiz bunu
Azərbaycan könüllülərinin vətənpərvər,
bilikli, həm də istedadlı olması ilə
əlaqələndirdi. “ASAN xidməti”,
“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, “Bir”
tələbə könüllülüləri və digər hərəkatları,
eyni zamanda, mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlarında on minlərlə
gənci birləşdirən könüllü qrupları bu
gün ölkənin gələcək inkişafına mühüm
töhfələr verir.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının doktorantı, politoloq
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20 fevral 2020-ci il, cümə axşamı

Milli kino tariximizin yorulmaz tədqiqatçısı
zərbaycan Dövlət Film Fondunda
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Dövlət
Film Fondunun təşkilatçılığı ilə görkəmli
kinoşünas, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident
təqaüdçüsü Aydın Kazımzadənin 80 illiyinə həsr
olunmuş tədbir keçirilib.

A

Tədbirin aparıcısı,
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktoru, Əməkdar
incəsənət xadimi, professor
Cəmil Quliyev yubilyarın
Azərbaycan mədəniyyətinə
verdiyi töhfələrdən söhbət
açıb. Bildirib ki, Azərbaycan
kinosunun tədqiqində,
müəmmalı səhifələrin araşdırılmasında Aydın Kazımzadənin
çox böyük rolu var: “Yubilyarın yaradıcılığının əsas
istiqamətini Azərbaycan kinosu
ilə bağlı axtarış və tədqiqatlar
təşkil edir. Bu axtarışların ən
birincisi isə onun araşdırmaları sayəsində Azərbaycan
kinosunun gerçək tarixi (2
avqust 1898-ci il) bəlli olub
və bu tarix ulu öndər Heydər
Əliyevin 2000-ci ildə imzaladığı sərəncamla “Azərbaycan
Kinosu Günü” kimi qeyd
edilir. Onun ikinci əsas tapıntısı
“Dəli Kür” filminin kəsilmiş
hissəsinin veteran operator
Yuri Varnovskinin arxivindən
əldə edərək Film Fondumuza təhvil verməsi, həmçinin
Azərbaycan cizgi filminin
tarixinin dəqiqləşdirilməsidir.
Bir sözlə, kino tariximizlə bağlı
araşdırmalar Aydın müəllimin
həyat kredosudur”.
Sonra Mədəniyyət nazirinin
birinci müavini Vaqif Əliyev
yubilyarı təbrik edib. Diqqətə
çatdırıb ki, Aydın Kazımzadə
tükənməz enerji ilə daim
çalışır, kino salnaməmizi

zənginləşdirir. O, həyatını
sevdiyi işə həsr edib və
keçdiyi yol şanlı və mənalı bir
yoldur: “Hesab edirəm ki, bu
yanaşma həm kinomuz, həm
də Aydın Kazımzadə ömrü
üçün çox uğurlu olub. Aydın
Kazımzadə keşməkeşli olsa
da, çox mənalı və faydalı
bir həyat yaşayıb. Apardığı
tədqiqatlar, məqsədyönlü
fəaliyyət onun üçün o qədər
də asanlıqla başa gəlməyib.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, kino tariximizi daim
zənginləşdirməyə çalışıb.
Azərbaycan kinematoqrafçılarının taleyi onun həyatının
bir hissəsinə çevrilib. Onlar
haqqında yazılan məqalələr,
elmi-publisistik yazılar, kitablar, ensiklopediyalar böyük
zəhmət hesabına başa gəlib.
Bu səbəbdən də, demək olar
ki, Aydın Kazımzadə xalqımız
və dövlətimiz üçün çox böyük
işlər görmüş vətənpərvər kino
fədaisidir, əsl mənada, ziyalı
bir insandır. O, həm də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərmiş,
televiziya vasitəsilə kinomuzu
layiqincə təmsil etmişdir. Onun
ərsəyə gətirdiyi əsərlər kino
tariximizin əsl salnaməsidir”.
Birinci dərəcəli dövlət
müşaviri, tarix elmləri doktoru
Dilarə Seyidzadə Azərbaycan
kinosunun dərindən araşdırılmasındakı xidmətlərinə görə
yubilyara təşəkkürünü ifadə
edib. Bildirib ki, bu gün o, gənc

nəslə bir nümunədir. Dilarə
Seyidzadə yubilyarın görkəmli
rejissor Hüseyn Seyidzadənin
yaradıcılığına olan diqqətini
və onu dərindən hiss etdiyini
xüsusi vurğulayıb: “Hüseyn
Seyidzadə kimi unikal rejissoru
başa düşmək, onun rejissor
kimi altqatda hansı mesajları vermək istədiyini başa
düşmək, o qədər də asan
deyil. Amma Aydın Kazımzadə
onun bütün bu yaradıcılıq
metodlarını və düşüncələrini
dərindən duyaraq təbliğ edir”.
Yubiley gecəsində Xalq
artisti, Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa Nemətov,
Xalq artisti Rafiq Əzimov,
Azərbaycan Respublikası
Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq artisti Şəfiqə
Məmmədova, Xalq artisti
Həmidə Ömərova, Əməkdar
incəsənət xadimi, kinoşünas Ayaz Salayev, Əməkdar
artist Elxan Qasımov, kino
nəzəriyyəçisi Əlisəftər Hüseynov və başqaları çıxış
edərək, Aydın Kazımzadənin
həyat və fəaliyyətindən, o
cümlədən, Azərbaycan kino-

sunun tədqiqində və tarixinin
öyrənilməsində müstəsna
xidmətlərindən danışıblar.
Tədbir boyu yubilyarın
iştirak etdiyi və müəllifi olduğu
televiziya verilişlərindən
fraqmentlər, ssenari müəllifi
olduğu sənədli filmlərdən kadrlar nümayiş olunub. Yubilyara
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının tarixinin öyrənilməsi
və təbliğindəki xidmətlərinə
görə diplom və hədiyyə, eləcə
də, Azərbaycan Respublikası
Kinematoqrafçılar İttifaqının
yubiley hədiyyəsi təqdim edilib.
Tədbirin sonunda yubilyar
çıxış edərək yaradıcılığına
verilən qiymətə görə Prezidenti
İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident Mehriban xanım
Əliyevaya təşəkkürünü bildirib.
Kino tarixinə dair 34 kitab
və monoqrafiyanın ərsəyə
gəlməsində ona dəstək olan
insanlara və yubiley tədbirində
iştirak edən bütün qonaqlara və təşkilatçılara dərin
minnətdarlığını ifadə edib.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
İslam dünyası gənc (20 yaşadək) klassik musiqi ifaçılarının 9-cu
beynəlxalq müsabiqəsinin keçirilməsinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif
olunur ki, dövlət satınalmalarının
https://www.etender.gov.az vahid
internet portalına (Portal) elektron
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və
tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
• İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan
təşkilatın bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
Kod -210005
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və
İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE
00000000000002147771
VÖEN- 1500171121

Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142330
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki
maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
-peşəkarlığı,təcrübəsi,texniki
imkanları,idarəetmə səriştəsi və
etibarlığı barədə məlumatlar;
-son bir il ərzində (əgər daha az
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Turizm Agentliyi
“Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və
Təbiət Qoruğunun xarici su təchizatı
işlərinin satın alınması məqsədilə

KOTIROVKA SORĞUSU KEÇIRIR
1. Kotirovka sorğusunda rezident və ya qeyri-rezident hüquqi
şəxslər iştirak edə bilərlər.
2. Kotirovka sorğusunun əsas
şərtlər toplusunu əldə etmək
üçün iddiaçılar Bakı, Nizami
küçəsi 96 E, Landmark I, 3-cü
mərtəbəyə müraciət edə bilərlər
(əlaqə telefonları- 505 87 04
(əlavə 2304), faks- 492 05 92.)
3. Kotirovka təklifi tələb
olunan formada hazırlanaraq üzərində hüquqi şəxsin
adı və ünvanı göstərilməklə
möhürlənmiş qapalı zərfdə 5

mart 2020-ci il saat 18.00-a
qədər Bakı, Nizami küçəsi 96
E, Landmark I, 3-cü mərtəbədə
Dövlət Turizm Agentliyinə təqdim
olunmalıdır. Göstərilən vaxtdan
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Zərflərin açılışı ilə bağlı
tender komissiyasının iclası 6
mart 2020-ci il saat 12.00-da
Bаkı şəhəri, Nizami küçəsi 96
E, Landmark I, 3-cü mərtəbədə
Dövlət Turizm Agentliyinin
ofisində keçiriləcəkdir.
Tender komissiyası

fəaliyyəti dövründə)yerinə yetirdiyi
analoji işlər haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar
tender ilə bağlı sualları Portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
12 mart 2020-ci il saat 18.00-a
, tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 27 mart 2020ci il saat 18.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 30 mart 2020ci il saat 10.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2020-ci il
fevralın 20-dən sonra əldə etmək
olar.
Tender komissiyası

Bozdağ Qış
Otlaqlarının Su
Təminatı Sistemlərinin
İstismarı İdarəsi
2020-ci ildə traktor və
avtomobillərə ehtiyat
hissələrinin satın
alınması məqsədilə
KOTİROVKA SORĞUSU
ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak
etmək üçün sənədlər 3 mart 2020-ci
il saat 15.00-a qədər qəbul olunur.
Təklif zərfləri 4 mart 2020-ci il
saat 11.00-da açılacaqdır.
Ünvan – Mingəçevir şəhəri,
Sağ sahil Tunel küçəsi, Bozdağ
Qış O
 tlaqlarının Su Təminatı
Sistemlərinin İstismarı İdarəsi
(əlaqələndirici şəxs –
E.İbrahimov), telefon – (024) 27 –
4-59-27) ala bilərlər.

Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər.Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət,yüksək
keyfiyyət,müqavilənin vaxtında yerinə
yetirilməsi və podratçının aidiyyatı
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin
uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2020-ci il dekabrın 31-dəkdir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs – Camalov Ziya Erşad
oğlu.
Ünvan – Oğuz şəhəri, 20 YANVAR
küçəsi 3.
E-mail - oguzssi@inbox.ru
Telefonlar - 024 21 5 20- 76, 024 21
5 32-56.
Tender 3 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Oğuz kənd arxında əsaslı
təmir işlərinin görülməsinin satın
alınması.
Lot-2. Cari təmir işlərinin görülməsi
üçün mal-materialların satın alınması.
Lot-3. Mexanizmlər və nəqliyyat
vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin
satın alınması.
Maraqlananlar tenderin əsas
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba
hər lot üçün 100 (bir yüz) manat məbləğdə

vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
Təşkilat – Oğuz Suvarma Sistemləri
İdarəsi
Bank rekvizitləri:
VÖEN-6600073211
Oğuz YXO
H/h-AZ66AIIB
32051019446800201168
VÖEN-6600067641
Bank-,,KAPİTAL BANK “ ASC-nin
Oğuz filialı
Kod-200684
VÖEN-9900003611
M/h-AZ37NABZ
013500100000000001944
S.W.İ.F.T:AIIBAZ2X

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifi zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
– bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır;
-malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər;

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında arayış;
-fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti, son maliyyə dövrünə olan
məlumatı əks etdirməklə;
-maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı ;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması haqqında
arayış;
-qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri, dövlət reyestrindən çıxarışın, nizamnamənin və şəhadətnamənin
surəti.
Malgöndərənlər (podratçılar)
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 6 mart
2020-ci il saat 16.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 17 mart 2020-ci il saat 16.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 18 mart 2020-ci
il saat 16.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Neftçala Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər. Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi
və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2020-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Pənah
Mehnətov.
Ünvan-Neftçala şəhəri ,7-ci məhəllə.
E-mail: neftchalassi@mst.gov.az
Telefon-02126-3-30-45.
Tender 1(bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1.Dəmir borular, dəmir
məmulatlar və hidrotexniki qurğular üçün
ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Maraqlananlar tenderin əsas
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştirak etmək üçün elektron
müraciət etdikdən və aşağıda qeyd
olunan hesaba 100 (bir yüz) manat
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat- Neftçala SSİ
Bank rekvizitləri-

• H/h-AZ95AİİB
32051019446400201164
• VÖEN-6500023981
• VÖEN-6500017871
• Bank-“ Kapital Bank”ın Neftçala
filialı
• VÖEN- 9900003611
• Kod- 200640
• M/h- AZ37NABZ
01350100000000001944
• S.W.İ.F.T: BIK AİİBAZ2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə
aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)

Mil-Muğan Meşə Meliorasiya İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2020-ci il
dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək
lazımdır. (əlaqələndirici şəxs -Həsənov Bəhlul
Behbud oğlundan,telefon-(021) 285-20-64), email:
milmuganmmi@mst.gov.az ala bilərlər.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu
(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba hər
lot üçün 100 (bir yüz) manat məbləğdə vəsaiti
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İstehsalat zərurəti üçün malmaterialların satın alınması .
Lot-2.Maşın - mexanizmlərə və
avtonəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin
satın alınması .

Satınalan təşkilat- Mil-Muğan Meşə
Meliorasiya İdarəsi
VÖEN- 6700036591
Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
KOD- 210005
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ
H\h- AZ81CTRE00000000000002354502
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu – 142316
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu
almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank
sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi
statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının)
ixtisas göstəricilərinə aid məlumat (bu
məlumatlar tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan sənədlərdə və
formalarda əldə edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanlarından arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının olmasına aid rəsmi arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 11
mart 2020-ci il saat 17.00 -a kimi tender
komissiyasına dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz
tender təkliflərini 19 mart 2020-ci il saat
17.00-a qədər elektron portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 27 mart 2020-ci
il saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.
Tender komissiyası

-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar tenderin
əsas şərtlər toplusunda tələb olunan sənədlərdə və
formalarda əldə edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanlarından arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və
lazımi texniki imkanlarının olmasına aid rəsmi
arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 13 mart 2020-ci
il saat 15.00-a kimi tender komissiyasına dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 30 mart 2020-ci il saat 15.00-a qədər
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 31 mart 2020-ci il saat
15.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
(ASCO)

“Suraxanı Satış Bazası” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

Ağacyonqarlı plitələrin satın alınması məqsədilə
açıq müsabiqə elan edir

7 aprel 2020-ci il saat 10.00-da “Suraxanı Satış Bazası” ASC səhmdarlarının
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1.Səhmdar cəmiyyətin 2019-cu il üçün
maliyyə hesabatı.
2.Digər məsələlər.
Ünvan-Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu,
Yeni Suraxanı qəsəbəsi, 14 iyul küçəsi
153.
İdarə heyəti

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə
daxil olmaqla elanlar bölməsindən
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son
müddət 25 fevral 2020-ci il saat
18.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində,
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender

təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev
prospekti 152,”Çinar plaza”,
24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00,
daxili – 1263.
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ABŞ Prezidenti: “Əfqanıstan
problemini tez həll edə bilərdik”
Xatırladaq ki, ABŞ və “Taliban” arasında danışıqlar 2018-ci
ildən davam edir. Son vaxtlara
qədər proses faktiki olaraq
nəticəsiz qalırdı. Hətta keçən
ilin sentyabrında ABŞ Prezidenti
Donald Tramp danışıqları “ölü”
kimi xarakterizə etmişdi. Amma
bu ilin yanvarında qruplaşma

ABŞ

Türkiyə
Antarktidaya səfər
Türkiyənin Qütb
Araşdırma İnstitutunun nümayəndə
heyəti Antarktidaya göndərilib. Bu
barədə Türkiyənin
Sənaye və Texnologiya naziri
Mustafa Varank
məlumat verib. Bildirilir ki, nümayəndə
heyətinin tərkibinə 24 nəfər daxildir. Qeyd edilir ki,
elm adamları IV Beynəlxalq Antarktida Elmi Səfəri
çərçivəsində orada bir ay ərzində 15 layihə üzrə araşdırmalar aparacaqlar. Tədqiqatlar qlobal istiləşmə və iqlim
dəyişikliyi kimi bir çox problemləri əhatə edəcək.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Ukrayna
Əhali sürətlə azalır
Son illər Ukrayna
əhalisi sürətlə azalır.
Bildirilir ki, ötən il
ölkə əhalisinin sayı
250,8 min nəfər azalıb. Ukrayna Dövlət
Statistika Xidməti
qeyd edir ki, cari il
yanvarın 1-nə olan
statistikaya görə,
ölkədə əhalinin sayı
41 milyon 902 min nəfərdir. Təkcə ötən ilin dekabr ayında
əhali 20,3 min nəfər azalıb.
Qeyd edilir ki, hazırda ölkə üzrə ölənlərin sayı yeni
doğulanların sayından artıqdır. Belə ki, 100 ölüm faktına
qarşı 53 doğum faktı qeydə alınır.
Xəbəri “Regnum” verib.

Əfqanıstan problemini tez həll edə
bilərdi, amma bu, milyonlarla insanın
ölümü ilə nəticələnərdi. Ona görə də Vaşinqton
terrorçu “Taliban” qruplaşması ilə danışıqlara
başladı. Belə bir bəyanatla ABŞ Prezidenti Donald
Tramp çıxış edib. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.
Tramp deyib: “Milyonlarla
insanın ölməsini istəsəydik,
bu problemi çox tez və asan
bitirə bilərdik. Mən milyonları
öldürmək istəmirəm. Ona görə
də “Taliban”la danışıq aparırıq.
Sonrasına baxacağıq, görək
hadisələr necə inkişaf edir”.
Qeyd edək ki, keçən həftə
ABŞ hakimiyyətindəki yüksək
vəzifəli mənbə bildirmişdi ki,
ABŞ və “Taliban” hərəkatı
atəşin dayandırılması və “zorakılıq miqyasının azaldılması”
haqqında razılığa gəliblər.
Razılaşma yaxın vaxtlarda
qüvvəyə minəcək. Bu, eyni
zamanda, ABŞ qoşunlarının
Əfqanıstandan çıxarılması
müddətini tezləşdirə bilər.
Məlumatı “Associated Press”
yaymışdı.
Mənbə bildirmişdi
ki, razılaşmanın ardınca

V.Matviyenko: Rusiya Suriyada
Türkiyə ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək

ümuməfqan sülh danışıqlarının
başlanacağı gözlənilir.
Bundan əlavə, ABŞ-ın
Dövlət katibi Mayk Pompeo
və Müdafiə naziri Mark Esper
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Əfqanıstan
Prezidenti Əşrəf Qəni ilə də
görüşüblər.

bəyan edib ki, ABŞ-la sülh
müqaviləsi imzalamağa hazırdır.
ABŞ-ın tələbi isə ondan ibarətdir
ki, talibançılar ölkədə gərginliyin
azaldılmasında maraqlı olduqlarını əməldə nümayiş etdirsinlər.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Böyük Britaniya hökuməti
1,6 milyard dollar
dəyərində superkompüterin hazırlanmasına qərar
verib. Bildirilir ki,
yeni hesablama
maşını hava
proqnozunu daha dəqiq müəyyənləşdirəcək. Məlumata
görə, yeni superkompüter 2022-ci ilədək hazır olacaq.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, yeni superkompüter təbii
fəlakətlərin vuracağı zərərin həcmini azaltmağa imkan
verəcək.
Məlumatı “The Sun” yayıb.

Blumberqin planına sosial
təminat üzrə yeni minimal
müavinətin tətbiqi, hökumət
tərəfindən maliyyələşdirilən
təqaüd yığımları planının
yaradılması, ahıllar üçün

“Medicare” milli tibbi sığorta proqramı çərçivəsində
dərmanlara sərf olunan
xərclərin məhdudlaşdırılması,
gündəlik sığorta təminatının

İran istehsal etdiyi ilk
elektrik mühərrikli avtomobilinin (elektromobil)
təqdimatını keçirib. Elek
tromobil “Iran Khodro Powertrain Company” şirkəti
tərəfindən istehsal edilib.
“Rana” adı verilən elek
tromobil artıq ictimaiyyətə
təqdim edilib. Bu avtomobil 30 kilovat/saat enerji ehtiyatı
ilə 220 kilometr məsafəni qət etmək imkanına malikdir.
Məlumatı “Rambler.ru” yayıb.

İspaniya
Kasilyas karyerasını bitirib
“Portu” futbol
klubunun qapıçısı İker
Kasilyas karyerasını bitirib. Bu barədə “Portu”
klubunun prezidenti
Jorje Nunu Pinto
Portuqaliya mətbuatına
açıqlamasında bildirib.
O qeyd edib ki, Kasilyas tezliklə bu barədə
açıqlama verəcək və karyerasını bitirdiyini rəsmən elan
edəcək.
Qeyd edək ki, İ. Kasilyas karyerası ərzində İspaniya
millisinin heyətində 167 oyun keçirib. O, İspaniya millisi ilə
2010-cu ildə dünya çempionu, 2008 və 2012-ci illərdə isə
Avropa çempionu olub. İspaniyalı qapıçı “Real” və “Portu”
klublarının şərəfini qoruyub.
Xəbəri “Goal.com” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

genişləndirilməsi və böyük
xərclərdən müdafiə olunmaq
üçün federal təhlükəsizlik
sisteminin işlənib hazırlanması daxildir.

“Onilliklər ərzində işləyən
amerikalılar təqaüdə çıxmaq imkanına layiqdirlər.
Bununla yanaşı, onlar daimi
maliyyə ehtiyacı ilə qarşılaşmamalıdırlar. Mən Prezident
qismində sosial təminat
sistemini gücləndirəcəyəm”,
- deyə Blumberqin
bəyanatında bildirilir.
Qeyd edək ki, Birləşmiş
Ştatların Sosial Təminat Administrasiyasının məlumatına
əsasən, ABŞ-da hər bir orta
təqaüdçü pensiya şəklində
bu proqram üzrə ayda 1503
dollar alır.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Böyük Britaniya immiqrantlara nəzarəti gücləndirir
Nəşr yazır ki, rəsmi
London bu sahədə nəzarəti
gücləndirməyi planlaşdırır.
Bildirilir ki, müvafiq istehsal
sahələri ilə yanaşı, otel,
kafe və restoran kimi xidmət
sahələrində də qanunla tələb
olunan səviyyədə dil biliyi
olmayan immiqrantların əmək
fəaliyyəti qadağan ediləcək.
Qeyd olunur ki, hökumətin
bu qərarı birmənalı qarşılanmayıb. Belə ki, bir
çox müəssisə və təşkilat
rəhbərləri həyata keçiriləcək
nəzarət mexanizminin bəzi

İran
Yeni elektromobil istehsal olunub

Suriyada sülhün bərqərar olması üçün
Soçi razılaşmalarının alternativinin olmadığını deyən spiker atəşkəsin təmin edilməsinin
və sabitlik zonasının yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. Bu arada Türkiyənin
hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP)
mətbuat xidmətinin rəhbəri Ömər Çelik
Moskvada Türkiyə və Rusiya nümayəndə
heyətləri arasında keçirilən ikigünlük görüşün nəticələrini şərh edib.
Ö.Çelik deyib ki, Türkiyə üçün İdlib
deeskalasiya zonasından Bəşər Əsəd rejimi
ordusunun çıxarılması son dərəcə vacibdir.
Əks təqdirdə, Türkiyə hərbçiləri bunu özləri
etməli olacaqlar.

AKP rəsmisinin sözlərinə görə,
Türkiyənin narahatlığı regionda terror
təhlükəsi və ölkənin milli maraqlarına yaranan ciddi təhdidlərdən qaynaqlanır. Rəsmi
Ankara İdlibdə humanitar fəlakətin yaşanmasını istəmir və bunun qarşısını almaq
üçün lazım olan hər şeyi etməyə hazırdır.
Hazırda Türkiyə ərazisində 3,7 milyondan çox suriyalı qaçqın məskunlaşıb. Son
məlumatlara görə, artıq İdlib vilayətindən
olan on minlərlə qaçqın Türkiyə ərazisinə
daxil olub.

M. HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Maykl Blumberq özünün sosial təminat planını açıqlayıb

Böyük Britaniya
Yeni superkompüter hazırlanır

R

usiya Suriyada
terrorçular üzərində
qəti qələbə qazanmaq
üçün Türkiyə ilə əməkdaşlığı
davam etdirəcək. RİA
“Novosti” xəbər verir
ki, bunu jurnalistlərə
Zambiyada səfərdə olan
Rusiya Federasiya Şurasının
sədri Valentina Matviyenko
söyləyib.

“The Guardian” nəşrinin yaydığı məlumata
görə, Böyük Britaniya hökuməti ingilis dilini
bilməyən və müəyyən peşə sahəsi üzrə mütəxəssis
olmayan şəxslərin ölkəyə köçmələrinin qarşısını
alacaq hüquqi mexanizm hazırlayır.


Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
artmaqda davam edir. Londonun “İCE” Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
2,06 faiz artaraq bir bareli 58,55 dollar olub.
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas
sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin qiyməti
2 faiz artaraq bir bareli 53,02,
Azərbaycanın “AzeriLight”
markalı neftinin qiyməti 2 faiz
artaraq 60,05 dollar olub.
Qeyd edək ki, Çində və
Yaxın Şərqdə baş verən

gərgin hadisələr dünya
bazarında “qara qızıl”ın
qiymətinə istər-istəməz təsir
edir. Ekspertlər isə bildiriblər
ki, dünya birjalarında “qara
qızıl”ın qiyməti artmaqda
davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Fevralın 20-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi
yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb
küləyi əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 8-10 ,
Bakıda gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu,
nisbi rütubət 80-90 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gecə
0-5, dağlıq ərazilərdə 8-10 dərəcə şaxta ,
gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
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maneələrə səbəb olacağını
deyirlər.
Böyük Britaniya Sənaye
Konfederasiyasının rəhbəri
Karolin Fairbairn açıqlamasında bildirib ki, sahibkarlar işçi qüvvəsi tapmaqda
çətinlik çəkəcəklər. Faktiki
olaraq boş qalan iş yerlərinə
lazımi hazırlıq səviyyəsi olan
işçilərin cəlb edilməsi ilə bağlı
ciddi narahatlıq yaranıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Neftin qiyməti
artmaqda
davam edir

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında arabir qar yağacağı,
axşam əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 2-6 dərəcə şaxta , gündüz 2
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında
günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağış
yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-3,
gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında arabir yağış, dağlıq ərazilərdə
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv
olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan
2 dərəcəyədək isti, gündüz 5-9 dərəcə isti,

dağlarda gecə 3-8 , gündüz 0-3 dərəcə şaxta
olacaq.
ÂÂ Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı
var. Gecə və səhər duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4
dərəcəyədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı,
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 1-4, gündüz 6-10 dərəcə isti , dağlarda
gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti ,
gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq.

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

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

Avstraliyada
təyyarə qəzası
 Avstraliyanın cənub-şərqində havada
iki yüngülmühərrikli təyyarə toqquşub. Qəza
nəticəsində 4 nəfər həlak olub.
“ABC” telekanalının məlumatına görə, hadisə yerli vaxtla
saat 11:25-də Viktoriya ştatında, Melburn şəhərindən 120
kilometr şimalda baş verib.
Avstraliya Mülki Aviasiya Təhlükəsizlik İdarəsinin
məlumatına görə, “Piper Seminole” və şəxsi “Beechcraft
Travel Air” təyyarələri toqquşub. Hər bir təyyarədə bir pilot və
bir təlimatçı olub. Onlar həlak olublar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

BILDIRIŞ

Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
dekorların icarəsinin satın alınması ilə əlaqədar
keçirilmiş kotirovka sorğusunda “Vveding Art
House” MMC qalib elan olunmuş və həmin MMC
ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Tam orta məktəbinin
kollektivi məktəbin müəllimi Aygün Əliyevaya atası
NAZİM MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektorluğu və kollektivi
institutun müəllimi, dosent Məmmədəli Babaşlıya
ANASININ

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektorluğu və kollektivi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Agentliyinin direktoru Vüqar Babayevə əzizi
YUSİF NURİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi keçmiş iş yoldaşları Əli
Qasımova atası
SABIR MÜƏLLIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir
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0282

TİRAJ

5987

SİFARİŞ

589
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