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Liviya paytaxtı 
uğrunda qanlı 
döyüşlər gedir 

NATO-nun 70 illiyi:  
ziddiyyətlərin 
yeni mərhələsi 

İstanbuldan  
yola düşən 
ilk yük qatarı 
Bakıya çatıb

Azərbaycan 
nümayəndə 
heyətinin 
rəhbəri  AŞPA-nı 
obyektiv hesabat 
hazırlamağa 
çağırıb

E.T.Bağırovun “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunda 
səmərəli fəaliyyətinə görə Elçin Tələt oğlu Bağırov 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 aprel 2019-cu il

Təbii ki, bütün bunlar ölkə 
əhalisinin, beynəlxalq aləmdəki 
dostlarımızın və bədxahlarımızın, 
ümumiyyətlə, hamının bildiyi 
faktlar və arqumentlərdir. Ancaq 
“Təqvim yada salır!” – deyiblər. 
Biz təqvimin xatırlatmasına 
əsasən hazırladığımız sətirlərdə 
mütləq ötən il aprelin 11-də 
keçirilmiş prezident seçkilərindən 
sonra qeydə alınmış faktlar, 
rəqəmlər və arqumentlər barədə 
söz  açmaq istərdik.

Elə dövlət başçımızın özü 
də son günlər bir neçə dəfə bu 
məsələyə toxunmuşdur. Məsələn, 
bu il martın 20-də Novruz bay-
ramı münasibətilə Azərbaycan 
xalqını təbrik edən dövlət baş-
çımız demişdir ki, keçən Novruz 
bayramından ötən dövr ərzində 
bir çox önəmli hadisələr baş 
vermişdir: “Aprel ayında prezi-
dent seçkiləri keçirilmişdir və 
Azərbaycan xalqı yenidən mənə 
böyük etimad göstərmişdir, böyük 
dəstək göstərmişdir. Bu dəstəyə 
və inama görə doğma xalqıma 
minnətdaram. Mən bu dəstəyi 
son illər ərzində görülmüş işlərə 
verilən qiymət kimi qəbul edirəm, 
eyni zamanda, prezident seçkiləri 
ərəfəsində elan edilmiş islahat-
ların yeni mərhələsinə göstərilən 
dəstək kimi qəbul edirəm. 
 Prezident seçkilərindən sonra 
genişmiqyaslı islahatlar aparılma-
ğa başlanmışdır. Bu islahatların 
nəticələrini Azərbaycan xalqı 
artıq görür və bundan sonra da 
görəcəkdir”.

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
xalqı ötənilki seçkilərdə 
yenidən İlham Əliyevə etimad 
göstərərkən, öz iradəsini çoxsay-
lı arqumentlərlə əsaslandırırdı. 
İstənilən seçici bilirdi və etiraf 

edirdi ki, İlham Əliyev son 15 
il ərzində ulu öndərin yolu ilə 
gedərək çox böyük uğurlara 
imza atmış, Azərbaycan xalqı 
təhlükəsizlik, sabitlik şəraitində 
yaşamışdır. Həmin 15 il ərzində 
dünyanın müxtəlif bölgələrində 
olduğu kimi, bizim bölgəmizdə də 
təhlükəli proseslər – qanlı toq-
quşmalar, müharibələr, vətəndaş 
müharibələri, dövlət çevrilişləri 
baş verirdi. Azərbaycanda isə 
xalq təhlükəsizlik şəraitində 
 yaşamışdır.

Yeni əsrin reallıqları göstərir 
ki, sabitlik pozulanda inkişaf-
dan söhbət gedə bilmir, xari-
ci müdaxilə baş verir, ölkələr 
idarəolunmaz vəziyyətə düşür, 
qardaş qanı tökülür və ölkələrin 
gələcəyi böyük sual altına düşür. 
Azərbaycanda həmin sabitliyi 
xalq-iqtidar birliyi qoruyur. Məhz 
xalqın İlham Əliyevə inanması, 
etimad göstərməsi, eləcə də 
Prezidentin daim xalqın yanında 
olmasının nəticəsidir ki, ölkəmiz 
bu gün dünya miqyasında 

 sabitlik məkanı, sabitlik adası 
kimi tanınır və bu, bizim böyük 
nailiyyətimizdir.

Xalq ötən il ona görə İlham 
Əliyevə səs verdi ki, o, cəmiyyətin 
daha da demokratikləşdirilməsi, 
insan hüquq və azadlıqlarının ən 
yüksək səviyyədə qorunması, is-
lahatların dönməz xarakter alması 
üçün lazım olan bütün addımları 
atır. Təkcə cənab  Prezidentin 
imzaladığı əfv haqqında 
sərəncamları və amnistiya aktları 
barədə qərarlar dövlət  başçımızın 

insan hüquq və azadlıqlarının 
qorunmasına verdiyi önəmin 
göstəricisidir. 

Dövlət başçımızın özünün də 
dediyi kimi, Azərbaycan son 15 il 
ərzində beynəlxalq aləmdə böyük 
uğurlara imza atdı. Bizim dünya-
dakı mövqelərimiz möhkəmlənir, 
Azərbaycan çox müsbət 
beynəlxalq reputasiyaya malik 
olan bir ölkədir: “Bizə qarşı dünya 
birliyi tərəfindən böyük rəğbət, 
dəstək var, biz bunu hiss edirik 
və əldə edilmiş nəticələr, qəbul 
edilmiş qərarlar bunu bir daha 
təsdiqləyir. Əlbəttə ki, bunun ən 
bariz nümunəsi bizim 155 ölkənin 
dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına seçilməyimiz olubdur. 
Bu, gənc müstəqil dövlət üçün 
çox böyük nailiyyətdir və bu, onu 
göstərir ki, dünya birliyinin mütləq 
əksəriyyəti bizi dəstəkləyir”.

Məhz İlham Əliyevin yürüt-
düyü xarici siyasətin nəticəsidir 
ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar 
Azərbaycanın mövqeyini 
dəstəkləyir, xüsusilə Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı bizim 
ədalətli mövqeyimizi dəstəkləyir. 
BMT-nin Baş Assambleyası, 
Qoşulmama Hərəkatı, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa 
Şurası Parlament Assambleya-
sı, Avropa Parlamenti, İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM və 
digər təşkilatlar münaqişə ilə bağlı 
bizim mövqeyimizi dəstəkləyən 
qətnamələr qəbul etmişdir. 
Ondan əvvəlki dövrdə isə BMT 
Təhlükəsizlik Şurası və ATƏT 
qətnamələr qəbul etmişdir ki, bu, 
münaqişənin həlli üçün hüquqi 
baza yaradır.

(ardı 3-cü səhifədə)

Mən həmişə 
Azərbaycan xalqının 
dəstəyini hiss etmişəm 
və hiss edirəm. Bu dəstək 
mənə güc verir. Mən bu 
dəstəyə  arxalanıram 
və xalqı bir daha əmin 
etmək istəyirəm ki, 
 bundan sonra da  xalqa 
və Vətənə ləyaqətlə 
xidmət edəcəyəm.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti:

Şəmkir rayonunun Şəmkir–
Zəyəm–Düyərli–Şiştəpə–Bayramlı 

avtomobil yolunun tikintisi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Səksən beş min nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Şəmkir–Zəyəm–Düyərli–Şiştəpə–Bay-
ramlı avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi 
və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 14,0 (on 
dörd) milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 aprel 2019-cu il

Samux Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının layihələndirilməsi 

və tikintisi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, səhiyyə obyektlərinin 
tikintisinin davam etdirilməsi məqsədilə qərara alıram:

1. Samux Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının layihələndirilməsi 
və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
(investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 
1.19.12-ci yarımbəndində göstərilən vəsaitin 1,0 (bir) milyon 
manatı Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 aprel 2019-cu il

Xalqın etimadını doğruldan lider

Əslində, Prezident İlham Əliyevin xalqın etimadını doğrultması barədə 
qələmə alınan sətirləri son bir illə – ötən il aprelin 11-də keçirilmiş prezident 
seçkilərinin nəticələri ilə bağlamaq doğru olmazdı. Çünki cənab Prezident 
16 ildir ki, xalqın etimadını doğruldur. Özü də yüksək səviyyədə. Azərbaycan 

xalqı ona ilk dəfə etimad göstərəndən sonra ölkəmiz ən mötəbər beynəlxalq təşkilat 
olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmiş, dünyanın kosmik ölkələr 
ailəsinə qoşulmuş, respublikamız ən islahatçı ölkə kimi tanınmış, Azərbaycan Ordusu 
dünyanın ən güclü 52-ci ordusu hesab olunmuş, iqtisadiyyatımız regionun ən böyük 
iqtisadiyyatı adını qazanmış, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
ədalətli həllini yaxınlaşdıran mühüm addımlar atılmışdır.



9 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı2
Dünya Bankının prezidenti  

cənab Devid Malpassa
Hörmətli cənab Prezident!
Dünya Bankının prezidenti 

vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə 
Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

Biz Azərbaycan ilə Dünya Ban-
kı arasındakı əməkdaşlığa böyük 
əhəmiyyət veririk. Bu baxımdan 
ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi 
islahatlarda, gerçəkləşdirdiyimiz iri-
miqyaslı infrastruktur layihələrinin 
maliyyələşdirilməsində Dünya Bankının 
yaxından iştirakını məmnunluqla qeyd 
etmək istərdim.

Ümidvaram ki, Dünya Bankının 

fəaliyyət sahələri üzrə əməkdaşlığımızın 
daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində 
səylərimizi bundan sonra da 
müvəffəqiyyətlə davam etdirəcəyik.

Bir daha Sizə öz təbriklərimi yetirir, 
möhkəm cansağlığı, qarşıdakı məsul 
işinizdə uğurlar arzulayıram.

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 8 aprel 2019-cu il

TürkPA-nın nümayəndə heyəti ulu öndər Heydər Əliyevin 
məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

 � Azərbaycanda səfərdə 
olan Türkdilli Ölkələrin 
Parlament Assambleyasının 
(TürkPA) nümayəndə heyəti 
aprelin 8-də Fəxri xiyabanda 
xalqımızın ümummilli lideri, 
müasir müstəqil dövlətimizin 
memarı və qurucusu Heydər 
Əliyevin xatirəsini yad edib, 
məzarı önünə gül dəstələri 
qoyub.

Sonra Şəhidlər xiyabanına gedən 
qonaqlar ölkəmizin azadlığı və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizədə 
canlarından keçmiş qəhrəman Vətən 
övladlarının xatirəsini yad edib, 
məzarları üzərinə tər güllər düzüblər.

Bakının ən hündür nöqtəsindən 
Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini 
seyr edən nümayəndə heyətinin 
üzvlərinə Şəhidlər xiyabanının tarixi 

və paytaxtımızda aparılan abadlıq-qu-
ruculuq işləri barədə məlumat verilib.

Qonaqlar, həmçinin Şəhidlər xiya-
banında qəhrəman türk əsgərlərinin 
xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət 

edərək önünə gül dəstələri qoyublar.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasının məsul işçilərinin 

2019-cu ilin aprel ayında respublikanın  
bir sıra şəhər və rayonlarında 
vətəndaşların qəbulu cədvəli

11 aprel 2019-cu il
1. Beyləqan rayonu 
2.  Qusar rayonu 
3. Lerik rayonu 
4. Saatlı rayonu 
5. Kəlbəcər rayonu 

25 aprel 2019-cu il
1.  Gəncə şəhəri 
2.  Goranboy rayonu 
3.  Qobustan rayonu 
4.  Samux rayonu 
5.  Zaqatala rayonu 

Qeyd: Qəbullar şəhər və rayonlarda saat 10:00-da başlayır.

Rafael Hüseynov: Avropa Şurasının nüfuzunun 
azalmasının əsas səbəbi ikili standartlardır

Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin üzvü Rafael Hüseynov 
çıxışına ölkəmiz əleyhinə böh-
tanlar yağdıran erməni deputatın 
saxtakar çıxışını rədd etməklə 
başladı. R.Hüseynov bu sessiya-
nın əlamətdar tarixi dövrə təsadüf 
etdiyini yada salaraq bildirib ki, 
70 il əvvəl Avropa və dünya mü-
hüm bir hadisənin astanasında 
idi. O günlərdə baş vermiş hadisə 
sonralar Avropanın və dünyanın 
siyasi mənzərəsinin dəyişməsində 
silinməz izlər qoydu. 70 il əvvəl bu 
günlərdə Avropa Şurasının rəsmən 
fəaliyyətə başlaması üçün son 
hazırlıq işləri görülürdü. Mövcud 
olduğu illər ərzində Avropada və 
dünyada demokratik dəyərlərin 
bərqərar olması üçün misilsiz 
töhfələr vermiş Avropa Şurası 
dəhşətli dünya müharibəsindən 
sonra yaranmışdı. Avropa və dünya 
sabaha böyük ümidlərlə baxırdı, 
bütün istiqamətlərdə ahəng, nizam 
yaratmağa ehtiyac vardı. 

Yubiley yaşına çatmış Avropa 
Şurasının ciddi problemlərlə üz-üzə 
qaldığını söyləyən Rafael Hüsey-
nov belə bir böhranlı vəziyyətin 
yaranmasının səbəblərini açıqlayıb. 

Diqqətə çatdırıb ki, 70 il keçib və 
Avropa Şurası tamam fərqli real-
lıqlarla qarşı-qarşıyadır və daha 
əvvəlki Avropa Şurası deyil. Avropa 
Şurası bu gün yeni reallığın orta-
ya qoyduğu mühüm problemlərin 
əksəriyyətini həll etmək, ya onların 
həllinə əhəmiyyətli təsir göstərmək 
gücündə deyil. Səbəb də sadədir. 
Çünki bu təşkilat əvvəlki Avropa 
Şurası deyil. Avropa Şurasının özü-
nün daxilində bir-birinin ərazisinə 
təcavüz etmiş dövlətlər varsa, 
nəhəng miqyaslar almış qaçqın-
lıq və məcburi köçkünlük faciəsi 
ortadadırsa, terrorizm, müxtəlif dini 
və milli fobiyalar baş alıb gedirsə, 
bütün bunlarla effektli mübarizə 
aparmaq tələb olunur. Heç bir əməli 
nəticə isə yoxdur. 

Avropa Şurasının nüfuzunun 
aşağı düşməsi, sözünün kəsərinin 
azalmasının əsas səbəblərindən 
danışan deputat təşkilatın normal 
fəaliyyətinə mane olan mərəzlərdən 
xilas olmağa çağırıb: “Niyə 1950, 
60, 70-ci illərdə Avropa Şurasının 
sözü daha kəsərli, nüfuzu daha 
böyük, addımları daha təsirli və 
hamılıqla qəbul edilən idi? Çünki o 
vaxtlar ikili standartlar bu təşkilata 

yad idi. Çünki o vaxt bu təşkilatda 
müxtəlif qruplaşmalar yox idi. 
Çünki o vaxt bu təşkilata kənardan 
subyektiv təsirlər, korrupsiya, 
sifarişli çıxışlar və məruzələr yad 
idi. Tədricən bu təmayüllər gəldi 
və həmin viruslar Avropa Şurasına 
çatlar saldı. Ona görə də illərdir ki, 
burada islahatların zəruriliyindən 
bəhs edilsə də, bu istiqamətdə 
nələrisə dəyişməyə cəhdlər edilsə 
də, arzulanan nəticəyə gəlib çat-
mırıq. Çünki bundan ötrü ən vacib 
olan amil – səmimiyyət çatmır. Çün-
ki sözlə əməlin birliyi yoxdur, dünən 
buraxılmış qüsurları mərd-mərdanə 
etiraf etmək qətiyyəti yoxdur. 

Rafael Hüseynov AŞPA sədrinin 
sessiya ərəfəsində Ermənistana 
səfəri və verdiyi bəyanatlara to-
xunaraq burada da yanaşmaların 
birtərəfli olduğunu qeyd edib: “Bu 

sessiya ərəfəsində Parlament As-
sambleyasının sədri xanım Liliane 
Maury Pasquier Ermənistanda oldu 
və Yerevandakı son nitqində ölkədə 
cərəyan edən demokratik prosesləri 
yüksək qiymətləndirdi. Bütün bunlar 
ola bilsin yaxşıdır, amma bəs bir 
il əvvəl buradan Avropa Şurası-
nın rəsmi mövqeyi olaraq artıq 
rədd edilmiş keçmiş cinayətkar 
Ermənistan idarəediciliyi haqqında 
da çox müsbət fikirlər söylənirdi, on-
lar təqdir olunurdu. Axı bütün bunla-
rı unutmamışıq. Heç olmazsa etiraf 
edin ki, səhv etmişik, Ermənistanda 
xalqın imtina etdiyi cinayətkar 
rejimi haqsız olaraq dəstəkləmişik. 
Araşdırılmalıdır ki, bunu kimlər edib, 
nəyin qarşılığında edib”. 

Son olaraq azərbaycanlı de-
putat Avropa Şurasının indiki 
müdriklik yaşında daha şəffaf, 
daha ədalətli olmasının zəruriliyini 
vurğulayıb: “Bizim inkişaf barədə 
məruzələrimizdə belə təhlillər və 
tənqidlər mütəmadi yer almağa 
başlayanda biz əsl islahatları 
keçirməyə daha yaxın olacağıq. Av-
ropa Şurası 70 yaşına çatdı, müd-
riklik yaşına yetişdi, indi dəyişməyə, 
müasirləşməyə, daha şəffaf və 
ədalətli olmağa hər zaman olduğun-
dan da çox ehtiyac duyulur”. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) 
yaz sessiyasının ilk günündə qurumun Bürosunun 
və Daimi Komitəsinin hesabatı dinlənilib. Hesaba-
tın müzakirəsi zamanı erməni deputat yenə öz çirkin 
əməllinə başlayaraq yalanlarla dolu çıxış edib. 

Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası ilə 
əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin göstəriş və tövsiyələrinə uyğun 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının prokurorluq 
orqanları xarici ölkələrin prokurorluq orqanları 
və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən 
dünya prokurorlarının ilk və yeganə qlobal 
təşkilatı olan və 170-dən çox dövlətin üzvü 
olduğu Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası 
(BPA) ilə səmərəli qarşılıqlı əməkdaşlığı davam 
etdirir.

Baş Prokurorluğun 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Norveçin paytaxtı Osloda 
Beynəlxalq Prokurorlar As-
sosiasiyasının (BPA) İcraiyyə 

Komitəsinin 47-ci iclası 
keçirilib. Tədbirdə ölkəmizi 
Azərbaycan Respublikası baş 
prokurorunun müavini – Baş 
Prokuror yanında Korrup-
siyaya Qarşı Mübarizə Baş 

İdarəsinin rəisi, Assosiasiya-
nın İcraiyyə Komitəsinin üzvü 
və təşkilatın vitse-prezidenti 
Kamran Əliyevin rəhbərliyi 
ilə nümayəndə heyəti təmsil 
edib.

Tədbir zamanı Assosia-
siyanın İcraiyyə Komitəsinə 
yeni üzvlərin qəbulu həyata 
keçirilib, dünya proku-
rorlarının fəaliyyətlərini 
təkmilləşdirmək məqsədi 
daşıyan bir sıra təşkilati 
məsələlər, həmçinin quru-
mun fəaliyyətinin təşkili üçün 
zəruri olan bir sıra hesabat 
və sənədlər, o cümlədən 

qeyri-hökumət təşkilatları 
və vətəndaş cəmiyyəti 
ilə əlaqələri tənzimləyən 
normativ sənədin qəbulu, 
Assosiasiyanın Hərbi Proku-
rorlar Şəbəkəsi ilə Beynəlxalq 
Hərbi Hüquq Cəmiyyəti 
arasında Anlaşma Memo-
randumunun imzalanmasına 
dair müzakirələr aparılıb. 
Bundan əlavə, təşkilatın 
prezidentliyinə Koreya Res-
publikasının Busan vilayətinin 
baş prokuroru Çeol-Kyu 
Hvanqın namizədliyinin irəli 
sürülməsi barədə qərar qəbul 
olunub. 

Tədbirdə çıxış edən 
Azərbaycan Respublikası baş 
prokurorunun müavini – Baş 
Prokuror yanında Korrup-
siyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev 
ölkəmizdə cinayət qanunve-
riciliyinin dekriminallaşdırıl-
ması və liberallaşdırılması, 
məhkəmə-hüquq sistemində 
şəffaflığın təmin edilməsi 
istiqamətlərində Prezident 
İlham Əliyevin siyasi iradəsinə 
uyğun olaraq həyata keçirilən 
genişmiqyaslı islahatlar, 
həmçinin korrupsiyaya qarşı 
qətiyyətli mübarizə tədbirləri 
barədə iştirakçılara ətraflı 
məlumat verib. 

İclasda çıxış edən qu-
rumun İcraiyyə Komitəsinin 
və Katibliyinin rəhbər 
şəxsləri Azərbaycanın 
Assosiasiyanın işinə verdi-
yi önəmli töhfələri və onun 
fəaliyyətində göstərdiyi 
təşəbbüskarlıq və mühüm 
dəstəyini xüsusi vurğulayıb, 
ölkəmizlə əməkdaşlıqdan 
məmnunluqlarını ifadə ediblər.

Tədbir çərçivəsində 
Azərbaycan nümayəndə 
heyəti ilə bir sıra ölkələrin 
təmsilçiləri arasında ikitərəfli 
görüşlər keçirilib, qarşılıq-
lı əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə olunub.

İclasda İcraiyyə 
Komitəsinin növbəti – 48-ci 
iclasının və Assosiasiyanın 
24-cü İllik Konfransının  
2019-cu ilin sentyabrında  
Argentinanın paytaxtı 
Buenos-Ayresdə keçirilməsi 
qərara alınıb.

Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri  
AŞPA-nı obyektiv hesabat hazırlamağa çağırıb

 � Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin imzaladığı əfv 
sərəncamı nəticəsində yüzlərlə 
məhkum azadlığa buraxılıb. Dövlət 
başçısı ölkədə məhkəmə sistemində 
islahatların aparılması ilə bağlı 
fərman imzalayıb. Azərbaycanda 
görülən belə müsbət işlər də 
hesabatlarda göstərilməlidir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri 
Avropa Şurası Parlament Assambleyası-
nın (AŞPA) yaz sessiyasının ilk günündə 
qurumun Bürosunun və Daimi Komitəsinin 
hesabatı ilə bağlı müzakirələrdə Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov 
söyləyib. 

S.Seyidov hesabatın vacibliyini qeyd 
edərək onun obyektiv tərtib edilməsinə 
çağırıb. O deyib: “Azərbaycanla bağlı həmişə 
mənfi fikirlər səsləndirilir. Xatırlamıram ki, 
belə hesabatlarda nə vaxtsa Azərbaycanda 
görülən müsbət işlər də sadalansın. Bu, 
təəssüf doğurur. Hesabatda ölkədə gedən 

inkişaf prosesləri qeyd edilməlidir”. 
Nümayəndə heyətinin rəhbəri erməni 

deputatın təhrif edilmiş məlumatlarla və nifrət 
dolu çıxışına sessiyanın müvafiq iclasında 
baxılmasına da çağırıb. “Regionumuzda çox 
dəyişikliklər baş verir. Ancaq müstəsna olaraq 
dəyişməyən erməni deputatın nifrət dolu çıxı-
şıdır. Bu çıxış Assambleyanın demokratik və 
digər dəyərlərinə tamamilə ziddir. Sessiyada 
nifrətə qarşı mübarizə ilə bağlı müzakirələrdə 
bu məsələyə baxılacaq”, – deyə S.Seyidov 
diqqətə çatdırıb. 

Ermənistanın ikiüzlü siyasəti və yeni işğal 
iddiaları Avropa Şurasında ifşa edildi

 � Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı (AŞPA)  
nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynovun qurumun yaz sessiyası 
ərəfəsində Nazirlər Komitəsinə göndərdiyi yazılı sual sessiyanın ilk iş 
günündə 14856 saylı ayrıca sənəd kimi ingilis və fransız dillərində nəşr 
edilərək parlamentarilərə paylanılıb.  

Deputatın sualı Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq 
siyasətini Assambleya üzvlərinə çatdırmaq-
la bərabər təcavüzkar ölkənin danışıqlar 
prosesinə ciddi xələl gətirən addımlarını da 
ifşa edib.  

R.Hüseynov Ermənistan xarici işlər 
nazirinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri 
zamanı verdiyi məsuliyyətsiz bəyanata 
diqqəti cəlb edərək bildirib: “Ərazilərinin 
20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal edilən 
və bunun nəticəsində 1 milyon qaçqın və 
məcburi köçkünü olan, əsas zərər çəkən tərəf 
– Azərbaycan yenə də 30 ilə yaxın müddətdə 
davam edən münaqişənin diplomatik 
vasitələrlə həllinin tərəfdarıdır. Azərbaycan və 
Ermənistan rəhbərlərinin son danışıqları da 
əslində bu məqsədə xidmət edir. Lakin ATƏT-
in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə sülhməramlı 
proseslərin davam etdiyi bir vaxtda 
Ermənistanın müdafiə naziri David Tanoyan 
“Amerikanın səsi”nin xəbərinə görə, martın 
son günlərində Nyu-Yorkda bəyan edib ki, 
“biz Azərbaycandan yeni ərazilər işğal etmək 
üçün yeni müharibəyə başlayacağıq. Təəssüf 
ki, onun ardınca baş nazir Paşinyan da bu 
mövqeyi təsdiq etmiş və yeni işğal planlarına 
şərik olduğunu bildirmişdir”.   

Nazirlər Komitəsinin deputat Rafael 
 Hüseynovun yazılı sualına cavab ola-

raq  yaydığı sənəddə belə addımların 
yolverilməzliyi vurğulanaraq danışıqlar 
prosesinə zərər gətirən istənilən ehtiyatsız 
addımdan çəkinməyə çağırılır: “Əvvəlcə 
xatırlatmaq istərdik ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi üzrə nizamlama prosesi ATƏT-in 
Minsk qrupunun səlahiyyətlərinə daxildir. Mən 
bir daha hər iki ölkəyə xatırlatmaq istərdim 
ki, onlar danışıqlar yolu ilə nizamlama 
prosesini təhlükə altına ala biləcək hər cür 
bəyanatlar və hərəkətlərdən çəkinməlidirlər. 
Belə bir faktı qeyd etmək çox xoşdur ki, 
Vyanada Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın görüşündən bir neçə saat sonra 
hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri də birgə 
bəyanat verdilər ki, müsbət və konstruktiv 
şəraitdə keçən görüş hər iki ölkə liderinə öz 
mövqelərini aydınlaşdırmaq imkanı yaratdı. 
Ümid edirəm ki, Avropa Şurasının üzvü olan 
bu iki ölkə arasında gələcək müzakirələr 
də elə bu ruhda davam edəcək. Humanitar 
sahədə tədbirlər və əhalinin sülhə hazırlan-
ması haqqında Vyana razılaşmasının tezliklə 
həyata keçirilməsinin vacibliyini isə ayrıca 
qeyd etmək istərdik”.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq
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Ötənilki prezident seçkilərindən 
sonra həyata keçirilmiş tədbirlərə 
gəlincə isə qeyd etməliyik ki, bu 
gün Azərbaycan islahatların yeni 
mərhələsinə qədəm qoyub. İslahatlar 
hərtərəflidir. İqtisadi islahatlar imkan 
verir ki, əlavə gəlirlər əldə edilsin və 
bunun nəticəsində büdcə gəlirlərimiz 
artır. Son nəticədə isə ölkə üzrə mini-
mum əməkhaqqı və minimum pensiya 
təxminən 40 faiz yüksəlmişdir. Sosial 
müavinətlər təqribən orta hesabla iki 
dəfə, köçkünlərə verilən müavinət 50 
faiz artmışdır. Tələbələrin təqaüdləri, 
şəhid ailələrinə verilən müavinətlər, 
digər sosial ödənişlər də artıb. 

Çoxmənzilli binaların sənədləşdirilməsi 
ilə bağlı müvafiq fərman imzalanıb. 
Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı 
imzalanan fərman 800 min insanı əhatə 
edir. Yəni, Azərbaycan dövləti bir daha 
göstərir ki, öz vətəndaşının yanındadır.

Daha bir faktı yada salaq. 
Ötənilki prezident seçkilərindən sonra 
Azərbaycanın beynəlxalq logistika 
mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində 
daha bir neçə uğurlu addım atılmışdır. 
May ayında Cənub Qaz Dəhlizinin 
rəsmi açılışı olmuşdur. Bu layihənin 
icrası ölkəmizin uzunmüddətli, dayanıqlı 
inkişafını təmin edəcək, bizim siyasi 
və iqtisadi maraqlarımızı qoruyacaq. 
Həmin ay ölkəmizdə digər bir böyük 
layihə – Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanının açılışını qeyd etdik. Bu 

limanın və 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun fəaliyyətə başlaması 
Azərbaycanı Avrasiya məkanında 
önəmli beynəlxalq nəqliyyat mərkəzinə 
çevirib. Ölkəmiz bu gün uğurla Şərq–
Qərb və Şimal–Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərinin fəaliyyətinə təkan verir. 
Azərbaycan hər iki layihədə uğurla 
fəaliyyət göstərir. Qətiyyətlə vurğulanır 
ki, bu layihələrdə 10-dan çox ölkə iştirak 
edir, ancaq yalnız bir ölkə – Azərbaycan 
həm Şimal–Cənub, həm Şərq–Qərb 
nəqliyyat dəhlizlərində fəal iştirak edir 
və bir çox təşəbbüslərin müəllifi olmuş-
dur.

Cənab İlham Əliyev qətiyyətlə 
bildirir ki, ölkədə aparılan islahatlar 
dərinləşəcək: “İslahatlara alterna-
tiv yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi 

islahatlar, sosial sahədə islahatlar, 
məhkəmə-hüquq sistemində  islahatlar, 
– artıq müvafiq göstərişlər verilib və 
sənədlər paketi hazırlanır, – təhsil, 
səhiyyə sahələrində, hər bir sahədə, 
Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyub. 
Azərbaycan yeniləşir, Azərbaycan 
güclənir və müasirləşir. Biz dərin milli-
mənəvi köklər üzərində güclü dövlət 
qurmuşuq. Azərbaycan tarixdə heç vaxt 
indiki qədər güclü olmamışdır”.

Fikrimizcə, bütün bunlar xalqın öz 
liderinə olan inam və etimadını,  liderin 
isə xalqa güvənərək daim onun yanında 
olmasının nəticəsidir. 

Hazırladı: 
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Xüsusilə, mənzil-məişət 
problemlərinin həlli dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin gündəlik diqqət 
mərkəzindədir. Məcburi köçkünlər 
üçün yeni qəsəbələrin salınması artıq 
ənənə halını alıb. Bakının Kürdəxanı 
qəsəbəsində 810 məcburi köçkün 
ailəsi üçün salınan yeni yaşayış 
kompleksi bu qəbildən olan soydaş-
larımıza göstərilən diqqət və qayğının 
növbəti nümunəsidir.

Mənzillərlə tanış olan 
dövlətimizin başçısı burada 
yaradılmış şəraiti yüksək 
qiymətləndirdi. Qeyd etdi 
ki, bunlar geniş, yaraşıqlı 
mənzillərdir. Həmçinin bö-
yük məktəb, uşaq bağçası, 
ictimai yerlər kifayət qədər 
genişdir. Yeni salınmış 
yaşayış kompleksində 
əvvəlkilərdə olduğu kimi, 
hər cür şərait, bütün imkan-
lar var. Uzun illər ərzində 
yataqxanalarda, pansionat-
larda, digər yerlərdə ağır 
vəziyyətdə yaşayan məcburi 
köçkünlərin həyatında yeni 

dövr başlayır. Dövlətimizin başçısı 
əminliklə bildirdi ki, ağır vəziyyətdə 
yaşayan digər məcburi köçkünlərin 
problemləri də öz həllini tapacaq. 
Onlar da növbə ilə öz yaşayış 
şəraitini yaxşılaşdıracaqlar. Möhtərəm 
 Prezidentimiz bildirdi ki, bunu etmək 
üçün bizim iradəmiz var və biz bunu 
edəcəyik.

Məcburi köçkünlərin qarşılaşdıq-
ları problem yalnız onların mənzil 
– məişət şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sından ibarət deyil. Mən seçicilərimlə 
görüşəndə də bildirmişəm ki, onların 
sosial şəraiti getdikcə yaxşılaşdı-
rılacaq. Son illər dövlətimizin bu 
istqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər 
də bunu təsdiqləyir. Bu yaxınlarda çox 
böyük sosial paketin təsdiqləndiyini – 
hər bir məcburi köçkünə verilən vahid 
aylıq müavinətin 50 faiz artırıldığını 
xatırlatmaq istərdim. Bu, dövlətimizin, 
onun başçısının bu qəbildən olan in-
sanlara göstərdiyi diqqət və  qayğının 
bariz nümunəsidir. 

Doğma yurdlarından didərgin 
salınmış soydaşlarımız əmindirlər 
ki, düşmən tapdağında olan bü-
tün torpaqlarımız Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə azad ediləcək. 
Lələtəpədə dalğalanan üçrəngli bay-
rağımız işğaldan azad edilmiş bütün 
torpaqlarımızda dalğalanacaq. Bu 
şərəfli işdə bütün məcburi köçkünlər 
möhtərəm Prezidentimizin yanında 
olacaqlar.

Kürdəxanı qəsəbəsində yeni yaşayış 
kompleksində mənzil alan məcburi 

köçkünlər böyük sevinc içərisindədirlər
Elçin DADAŞOV, məcburi 

köçkün, müəllim:
– Kürdəxanı qəsəbəsində 

yeni yaşayış kompleksinin 
istifadəyə verilməsi mərasimində 
möhtərəm İlham Əliyevin 
məcburi köçkünlərlə görüşündə 
mən də iştirak edirdim. Ora-
dakı çıxışımda ölkə Prezidenti 
tərəfindən bizə hərtərəfli qayğı 
və diqqət göstərildiyini, so-
sial problemlərimizin həllinə 
həssaslıqla yanaşıldığını 
xatırlatdım. Eyni zamanda, 
cənab İlham Əliyevə yaşayış 
kompleksində möhtəşəm təhsil 
ocağının tikilməsinə görə də 
minnətdarlığımı bildirdim. Qeyd 
edim ki, həmin təhsil ocağı 
yüksək keyfiyyətlə tikilib. 560 
şagird yerlik olan və yüksək 
şəraiti ilə seçilən, müasir təlim 
avadanlıqları ilə diqqət çəkən bu 
təhsil ocağında təlim-tədris üçün 
hər cür şərait yaradılıb. Məktəbin 
kompüter otağında şagirdlər 
informasiya texnologiyalarının 
sirlərinə yiyələnəcəklər. İdman 

zalı da zəruri avadanlıqla təchiz 
edilib və burada şagirdlərin bədən 
tərbiyəsi ilə məşğul olmaları üçün 
hər cür imkan var.

Prezident İlham Əliyevin 
təhsilin inkişafına göstərdiyi 
diqqət və qayğı təsdiqləyir ki, bu 
sahə dövlət siyasətinin mühüm 
prinsipləri sırasına daxil edi-
lib. Bu proses təkcə paytaxtla 
məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə 
edir, doğma yurdlarından didərgin 
düşən soydaşlarımızın təhsilinin 
yüksək səviyyədə qurulmasına 
xidmət göstərir.

Çıxışımda pedaqoji kol-
lektivimiz adından möhtərəm 
dövlət başçımızı əmin etdim ki, 

burada təhsil alacaq şagirdlərin 
Azərbaycanın layiqli vətəndaşı, 
vətənpərvər övladları kimi 
yetişmələri üçün əlimizdən gələni 
edəcəyik. 

Onu da vurğuladım ki, 
məcburi köçkün ailələrinin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması 
siyasəti hələ ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevin hakimiyyəti dövründə 
həyata keçirilib və hazırda cənab 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. 

Azərbaycan Prezidenti 
ilə görüşdə dediyim kimi, biz 
məcburi köçkünlər inanırıq ki, 
işğalda olan bütün torpaqlarımı-
zı dövlət başçısının rəhbərliyi 
ilə düşmən tapdağından azad 

ediləcək, yurd-yuvasından 
didərgin düşən insanlar öz doğma 
torpaqlarına qayıdacaqlar. 

Qurban TƏHMƏZOV, 
məcburi köçkün:

– Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində  doğma 
yurd-yuvamızdan,  ev-eşiyimizdən 
didərgin düşən biz məcburi 
köçkünlərin problemlərinin yolu-
na qoyulması, sosial şəraitimizin 
yaxşılaşdırılması möhtərəm 
 Prezidentimiz tərəfindən hər za-
man diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Respublikamızda aparılan 
uğurlu sosial siyasət, iqtisadiy-
yatın dinamik inkişafı məcburi 
köçkünlərə dövlət qayğısının ildən-
ilə artmasında aydın nəzərə çarpır.

Qeyd edim ki, məcburi 
köçkünlərin sosial problemlərinin 
həllinə yönələn tədbirlər cənab 
İlham Əliyevin prezidentlik 
fəaliyyətində daim mühüm 
önəm daşıyıb. Məhz bunun 
nəticəsidir ki, məcburi köçkün 
həyatı yaşamağa məcbur olan 
insanların mənzil-məişət şəraitləri 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı-
rılıb. Respublikamız MDB, eləcə 
də Avropa məkanında qaçqın 
və məcburi köçkünlərin sayına 
görə ilk yerlərdə qərarlaşmasına 
baxmayaraq, bu kateqoriyadan 
olan insanların həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 
fəal siyasət yürüdən və yüksək 
nəticələr əldə edən ölkədir. 

Dövlətimizin başçısı məcburi 
köçkünlərin mənzil şəraiti ilə 
yanaşı, həm də maddi vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına xüsusi 
əhəmiyyət verir. Cənab İlham 
Əliyevin cari il fevralın 26-da 
böyük sosial paket çərçivəsində 
imzaladığı sərəncamlar sırasın-
da məcburi köçkünlərin aylıq 
müavinətlərinin artırılması bunun 
bariz ifadəsidir. Xatırladım ki, 
həmin sərəncama əsasən, məcburi 
köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq 
müavinətin məbləği 2019-cu il 
aprelin 1-dən 50 faiz artırılıb. 

Söhbəti hazırladı: 
Vaqif BAYRAMOV, 

“Xalq qəzeti”

Deputat Elmira Axundova: 
“Şəhidlərimizin xatirəsi 

daim qəlbimizdə yaşayacaq”

Tədbirdə Milli Məclisin deputatı, xalq 
yazıçısı Elmira Axundova, Masallı Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının müavini Aybəniz Qafa-
rova, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) Masallı rayon 
şöbəsinin əməkdaşı kapitan Vüqar Əhmədov, 
kənd ağsaqqalları, təhsil işçiləri, məktəblilər, 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. 

Mərasimdə çıxış edən E.Axundova Aprel 

döyüşlərində erməni işğalçılarının cəbhədə 
törətdikləri təxribatlara Azərbaycan Ordusu-
nun verdiyi layiqli cavabdan, hərbçilərimizin 
döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərdən və qazanı-
lan qələbənin əhəmiyyətindən danışıb. O, qeyd 
edib ki, Aprel döyüşlərinin tarixi əhəmiyyəti 
həddindən artıq böyükdür, çünki, bu zəfər bizim 
yeni qələbələrimizə, Qarabağ və ətraf rayonların 
işğaldan tam azad olunmasına yeni yollar açıb, 
yeni ümidlər yaradıb. 

Ordumuzun qüdrəti qarşısında qorxuya 
düşən düşmən Azərbaycan əsgərinin gücünü bir 
daha gördü və anladı ki, xalqımız işğal olunmuş 
torpaqlarını heç zaman güzəştə getməyəcək, öz 
ərazi bütövlüyünü mütləq təmin edəcəkdir. Aprel 
döyüşləri dünya ictimaiyyətinə öz ordusu haq-
qında yalanlar uyduran Ermənistanın təbliğatını 
alt-üst etdi. 

Xanım deputat çıxışı zamanı Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyev cənablarının əmri ilə döyüşə 
hər an hazır olan silahlı qüvvələrimizin ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyi günün çox da 
uzaqda olmadığını, qəhrəmanlarımızın qanının 
yerdə qalmayacağını bildirib.

O, şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, 
müharibə veteranları və əlillərinə göstərilən 
yüksək diqqət və qayğıdan da danışaraq, bunun 
üçün ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarına 
minnətdarlığını ifadə edib. Millət vəkili onu da 
qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğ-
runda canlarından keçən bütün şəhidlərimiz kimi, 
Nurlan Əsgərlinin də xatirəsi daim qəlbimizdə 
yaşayacaq.

Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 
müavini Aybəniz Qafarova çıxış edərək vətən 
sevgisi, xalqımızın və ordumuzun döyüş ruhun-
dan, silahlı qüvvələrimizin əzəmətindən söz açıb, 
ölkə başçısının tapşırığına əsasən şəhid ailələrinə 
göstərilən xüsusi diqqətdən danışıb. O, rayon 
icra hakimiyyəti adından hər zaman olduğu kimi, 

bundan sonra da şəhid ailələrinin problemlərinin 
diqqət mərkəzində olacağını vurğulayıb. 

Şəhidin valideynləri Bayram Əsgərli və 
Ziba xanım çıxış edərək Nurlanın uşaqlıqdan 
vətənpərvər ruhda böyüməsindən, yoldaşlarına 
sadiqliyindən, idmanı çox sevməsindən, Allaha 
inamının güclü olmasından danışıb.

Ziba xanımın sözlərinə görə, oğlu uşaqlıq-
dan nağıl qəhrəmanlarını çox sevirmiş və onlara 

bənzəmək istəyirmiş: “Mən 
ona “Balaca əsgərin nağılı”nı 
danışardım. Nurlan özünü o 
nağılın qəhrəmanı kimi doğrult-
maq istəyirdi. Bir dəfə ibtidai 
sinif müəllimi ondan böyüyəndə 
kim olmaq istədiyini soruşanda, 
Nurlan cavabında, “müəllim, mən 
böyüyəndə hərbçi olacağam” 
demişdir”. 

Ziba xanım Nurlanın hərbi 
xidmətə çağrıldığı vaxt yaşanan-
ları da dilə gətirib: “Nurlanın 
hərbi xidmətə çağırış vaxtı idi. 
Ancaq onu əsgər aparmadılar, 
10 gün sonra gedəcəyini dedilər. 
Nurlan narahat oldu ki, “Mən niyə 
gec getməliyəm? Mən də hamı ilə 
bir yerdə getməliyəm”. Elə alındı 
ki, 10 gün sonra da onu əsgər 
aparmadılar. Nurlan bərk narahat 

oldu. Komissarlıqda ona demişdilər ki, başqa 
göndərişə qala bilər. Bu zaman O, Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
saytına girərək, xidmətin rəisi general-leytenant 
Arzu Rəhimova elektron müraciət yazmışdı ki, 
onu əsgər aparsınlar”.

Ona çağırış gələndə isə çox sevindiyini qeyd 
edən Ziba ana deyib ki, Nurlan hərbi xidmətdə 
olan zaman öz istəyi ilə kəşfiyyat kursuna yazılıb: 
“Kəşfiyyat kursunda oxuyan vaxt Nurlanın bir 
köynəyi vardı. Köynəyin arxasında “Hər ananın 
oğlu əsgər olur, amma hər qızın sevdiyi komman-
do ola bilməz” sözləri yazılmışdı”.

Nurlanın ermənilərə çox nifrət etdiyini vur-
ğulayan valideynləri bunun səbəbinin isə, əmisi 
Poladın Ağdərə ərazisində gedən döyüşlərdə 
yaralanmasının olduğunu deyiblər.

Onun hərbiyə olan marağının bir səbəbi də 
qardaşı İntiqamın da hərbçi olması imiş, tale-
yin qismətindən Nurlanın cəsədini döyüş gedən 
ərazidən qardaşı İntiqam öz əlləri ilə çıxarıb.

Şəhidin valideyinləri ölkə başçısı və rayon 
rəhbərliyi tərəfindən ailəsinə göstərilən xüsusi 
diqqət və qayğıya, onlara yaradılan şəraitə görə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Mərasimdə çıxış edən digər iştirakçı-
lar da şəhidlərin göstərdiyi qəhrəmanlıqdan, 
hərbçilərimizin döyüşlərdəki məharətindən, 
Silahlı Qüvvələrimizin döyüş ruhu, gücü, xalq və 
ordu birliyindən danışaraq, işğal altındakı torpaq-
larımızın tezliklə azad olunacağına əminliklərini 
ifadə ediblər. 

Tədbirdə məktəblilərin ifasında ədəbi-
bədii kompozisiya nümayiş etdirilib, vətənə, 
şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər söylənilib, 
nəğmələr ifa edilib. 

Daha sonra tədbir iştirakçıları şəhidin 
məzarını ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyublar. 

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Xalqın etimadını doğruldan lider
İslahatlara alternativ  yoxdur. 

Siyasi islahatlar, iqtisadi 
 islahatlar, sosial sahədə islahatlar, 
məhkəmə-hüquq sistemində isla-
hatlar, – artıq müvafiq göstərişlər 
verilib və sənədlər paketi hazırla-
nır, – təhsil, səhiyyə sahələrində, 
hər bir sahədə, Azərbaycan yeni 
dövrə qədəm qoyub. Azərbaycan 
yeniləşir, Azərbaycan güclənir və 
müasirləşir. Biz dərin milli-mənəvi 
köklər üzərində güclü dövlət qur-
muşuq. Azərbaycan tarixdə heç 
vaxt indiki qədər güclü olmamışdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Masallı rayonunun Viləş kənd məktəbində Aprel döyüşlərinin 
üçüncü ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. 2016-cı ilin Aprel 
döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuş gizir Nurlan Əsgərlinin 
doğulub boya-başa çatdığı Viləş kəndində keçirilən anım 
mərasimində şəhidin xatirəsi dərin ehtiramla anılıb. 

Flora QASIMOVA, 
Milli Məclisin deputatı 

Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin 
təməl prinsiplərindən biri də qaçqın və məcburi 
köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırıl-
ması, onların qarşılaşdıqları problemlərin həlli, 
məşğulluğunun təmin edilməsidir. Əsasını ulu 
öndər Heydər Əliyevin qoyduğu dövlət qay-
ğısının möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 
tərəfindən müntəzəm diqqət mərkəzində saxlanıl-
ması insan amilinə verilən yüksək qiymətin bariz 
nümunəsidir. Bütün bunlar doğma yurdlarından 
didərgin salınmış soydaşlarımızın tam şəkildə 
dövlətin təminatında olduğunun göstəricisidir.

Məcburi köçkünlərə 
qayğının növbəti təzahürü

Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilən 
müasir yaşayış kompleksi bu kateqoriyadan olan insanların həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasının əyani təzahürüdür. Buna görə doğma 

yurd-yuvalarından didərgin düşən məcburi köçkünlər ölkə Prezidentinin 
onlara həssas münasibətini yüksək minnətdarlıqla dəyərləndirir, belə qayğıya 
görə dövlət başçısına dərin təşəkkürlərini bildirirlər.

Aprelin 9-da Cenevrədə BMT-nin 
mənzil-qərargahında Azərbaycanın 
BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar 

yanında Nümayəndəliyi və BMT-nin 
Sülh Universitetinin birgə təşkilatçılığı 
ilə “Münaqişə zonalarında qeyri-qanuni 
fəaliyyətlərin insan hüquqlarına təsiri” möv-
zusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək.

Nümayəndəliyin saytında 
yerləşdirilən məlumata görə, 
konfransda açılış nitqi ilə 
 Prezident Administrasiyası 
xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət 
Hacıyev çıxış edəcək.

Bu ilin martında Bakıda 
beynəlxalq ekspertlərin iştirakı 
ilə “Hərbi işğal altında olan 
ərazilərdə iqtisadi və digər 
fəaliyyətlərin qeyri-qanuniliyi: 
üçüncü tərəflərin öhdəlikləri və 
münaqişənin həllinə təsirləri” 
mövzusunda konfrans keçi-
rilib.

Azərkosmosun təqdim 
etdiyi materiallar əsasında 

Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 
ərazilərimizdə aparılan qeyri-qanuni iqtisadi və 
digər fəaliyyətləri sübut edən hesabat təqdim 
olunub. 

“Xalq qəzeti”

Cenevrədə 
beynəlxalq 

konfrans 
keçiriləcək
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Məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər görülür

Şuradan AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, iclasda Azərbaycan Prezidentinin 
“Məhkəmə-hüquq sistemində isla-
hatların dərinləşdirilməsi haqqında” 
2019-cu il 3 aprel tarixli fərmanından 
irəli gələn vəzifələr müzakirə olunub. 

İclasda çıxış edən şuranın sədri, 
ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə ölkəmizdə insanların rifahının 
yaxşılaşdırılmasına yönələn hərtərəfli 
sosial-iqtisadi islahatlar barədə 
məlumat verib, ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinin artırılması üzrə 
mütərəqqi tədbirlərə toxunub. Nazir 
xüsusilə ötən il dövlətimizin baş-
çısının təşəbbüsü ilə məhkəmə 
icraatının sadələşdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsinin, o cümlədən 
elektron icraat mexanizminin ya-
radılmasının əhəmiyyətini bildirib. 
Azərbaycan Prezidentinin yüksək 
etimadı ilə aparılmış təyinatlar 
nəticəsində hakim vakansiyalarının 
əksəriyyətinin, habelə ali və apell-
yasiya məhkəmələrinin bütünlüklə 
komplektləşməsinin süründürməçilik 

hallarının qarşısının alınmasına, 
işlərə vaxtında və daha keyfiyyətlə 
baxılmasına xidmət etdiyi vurğulanıb. 

İclasda məhkəmə islahatlarının 
dərinləşdirilməsi barədə proqram 
xarakterli fərmanın imzalanması ilə 
bu sahədə islahatların keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə keçdiyi bildirilib, 
onun məhkəmə-hüquq orqanla-
rının fəaliyyətinin müasir tələblər 
səviyyəsində qurulması üçün “yol 
xəritəsi” olduğu, nəzərdə tutulmuş 
tövsiyə və tapşırıqların dərhal icrası-
na başlanıldığı diqqətə çatdırılıb.

Qeyd edilib ki, əhalinin, xüsusilə 
ölkənin iqtisadi inkişafında mü-
hüm rol oynayan sahibkarların 
məhkəməyə müraciət imkanlarının 
asanlaşdırılması məqsədilə yeni 
məhkəmənin təşkili, vahid məhkəmə 
təcrübəsinin formalaşdırılması, cəza 
siyasətinin humanistləşdirilməsi və 
cinayətlərin dekriminallaşdırılması 
barədə işlərin davam etdirilməsi, 
hakimlərin və məhkəmə işçilərinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
məhkəmələrin infrastrukturu və 

təchizatının yaxşılaşdırılması, 
 “Elektron məhkəmə” informasiya sis-
teminin tətbiqi, habelə hakim ştatla-
rının sayının 200 vahid artırılması ilə 
bağlı tövsiyə və tapşırıqlar ölkəmizdə 
məhkəmə sisteminin inkişafına əsaslı 
təsir göstərəcək. 

Məhkəmə fəaliyyətinə kənar 
müdaxilənin qarşısının alınması 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və 
bununla bağlı məsuliyyət tədbirlərinin 
gücləndirilməsi barədə qarşıya qoyu-
lan vəzifənin məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyinin gücləndirilməsinə 
xidmət etdiyi bildirilib. Hakimlərin 
fəaliyyətlərində ədalət, qanunçu-
luq, qərəzsizlik, aşkarlıq, hər kəsin 
qanun qarşısında bərabərliyinin təmin 
olunması və ədalət mühakiməsinin 
digər prinsiplərinə dönmədən əməl 
edilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Məhkəmə–Hüquq Şurasında çıxış 
edən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz 
Rzayev dövlətimizin başçısının həmin 
Fərmanının məhkəmə sistemində 
islahatlara vüsət verdiyini vurğula-
yıb, hüquqi yanaşmanın sabitliyinin 
təmin edilməsi və vahid məhkəmə 
təcrübəsinin formalaşdırılması, bu 
sahədə müvafiq mexanizmlərin 
işlənilməsinin xüsusi əhəmiyyətini 
bildirib. 

İclasda hakimlərin müstəqilliyinin 
təmin edilməsi, onların fəaliyyətinə 

müdaxilə və digər neqativ halla-
rın aradan qaldırılması məqsədilə 
“qaynar xətt” yaradılması, hakimlərin 
və məhkəmə sədrlərinin peşəkarlıq 
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 
işinin təkmilləşdirilməsi, ədalət 
mühakiməsinin həyata keçirilməsində 
aşkarlığın və qərəzsizliyin təmin 
edilməsi məqsədilə məhkəmə 
qərarlarının elektron dərci, işlərin 
elektron bölüşdürülməsi, qey-
ri-prosessual münasibətlərin 
yolverilməzliyinin təmin olunması üzrə 
mütəmadi monitorinqlərin keçirilməsi 
barədə konkret tapşırıqlar verilib. 

Bu məqsədlə Şurada informasiya 
və kommunikasiya texnologiyaları, 
habelə məhkəmə monitorinqi sek-
torlarının yaradılması qərara alınıb. 
Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin 
artırılması və məhkəmə fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə müvafiq qanun 
layihələrinin aidiyyəti orqanlarla birgə 
işlənilməsi məqsədilə işçi qrupu yara-
dılıb, əhatəli tədbirlər planı hazırlana-
raq qəbul olunub. 

İclasda çıxış edənlər, o cümlədən 
vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 
fərmanın qarşıda mühüm vəzifələr 
qoyduğunu vurğulayıb, dövlətimizin 
başçısına məhkəmə hakimiyyətinin 
inkişafına verilən mühüm önəmə görə 
dərin ehtiramlarını bildiriblər.

 � Məhkəmə–Hüquq Şurasının bütün apellyasiya 
məhkəmələri sədrlərinin, hakim assosiasiyaları 
rəhbərlərinin, habelə vətəndaş cəmiyyəti və KİV 
nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş iclası keçirilib.

Kiyevdə Azərbaycan Respublikası  
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin 

nümayəndələri ilə Ukrayna Milli Qvardiyasının 
rəhbər heyəti arasında görüş keçirilib
 � Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyində Azərbaycan Respublikası 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin (XDMX) nümayəndələri ilə Ukrayna Milli 
Qvardiyasının rəhbər heyəti arasında səfirliyin mühafizəsi mövzusunda 
işgüzar görüş keçirilib.

Görüşdə Ukraynada, xüsusən paytaxt 
Kiyevdəki ictimai-siyasi vəziyyət, kriminogen 
durum, eləcə də əməliyyat şəraitinə təsir edə 
biləcək digər məqamlar müzakirə olunub, 
iki qurum arasındakı əməkdaşlığın mövcud 
vəziyyəti və inkişaf perspektivləri nəzərdən 
keçirilib. 

Azərbaycan ilə Ukrayna arasın-
da təhlükəsizlik sahəsində səmərəli 
əməkdaşlığın mövcud olduğunu deyən səfir 
Azər Xudiyev bildirib ki, ölkələrimiz arasında 
ənənəvi dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri 
getdikcə güclənməkdədir. İstər ikitərəfli 
münasibətlərdə, istərsə də beynəlxalq 
təşkilatlarda Azərbaycan və Ukrayna bütün 
sahələrdə bir-birini dəstəkləməkdədir.

XDMX-nin idarə rəisi, polkovnik Ceyhun 
Qəmərli qeyd edib ki, Azərbaycan Respub-
likasının Ukraynadakı səfirliyi 2014-cü ilin 
iyulundan etibarən Xüsusi Dövlət Mühafizə 
Xidmətinin Diplomatik Nümayəndəliklərin 
Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən 
mühafizə olunur. Elə həmin tarixdən Uk-
rayna Milli Qvardiyası ilə əlaqələr və iş-
güzar münasibətlər yüksək səviyyədədir. 
Təhlükəsizlik məsələlərində də qarşılıqlı 
əlaqələr uğurla inkişaf edir.

Ukrayna Milli Qvardiyası qərargahının 
rəisi vəzifəsini icra edən general-mayor 
Aleksandr Oleşenko, müavini general-mayor 
İqor Timoşenko çıxışlarında birgə fəaliyyətin 
səmərəliliyindən, əməkdaşlığın inkişaf 
perspektivlərindən danışıblar.

Görüşdə Ukrayna Milli Qvardiyasının 
5 illik yubileyi münasibətilə Xüsusi Dövlət 
Mühafizə Xidmətinin rəisi, general-polkov-
nik Vaqif Axundovun Ukrayna Milli Qvar-
diyasının komandanına ünvanladığı təbrik 
məktubu oxunub. Eyni zamanda qeyd olunub 
ki, XDMX rəisinin müvafiq əmri ilə iki qu-
rum arasındakı əməkdaşlığın inkişafındakı 
xidmətlərinə görə Ukrayna Milli Qvardiyasının 
komandanı, general-polkovnik Y.V.Allerov 
“Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə 
görə” medalı ilə təltif edilib.

General-mayor A.Oleşenko bildirib 
ki, Ukrayna Milli Qvardiyası komanda-
nının əmri ilə hərbi əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsindəki xidmətlərinə görə Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi, general-pol-
kovnik V.Ə.Axundov “Ukrayna Milli Qvardi-
yasının Ordeni” ilə təltif olunub. Eyni zaman-
da, XDMX Diplomatik Nümayəndəliklərin 
Mühafizə İdarəsinin bir neçə hərbi qulluqçusu 
Milli Qvardiyanın “Əməkdaşlıq sahəsində” 
döş nişanı ilə təltif edilib.

Görüşdə Azərbaycanın Ukraynadakı 
səfirliyinin hərbi attaşe aparatının rəhbəri, 
polkovnik İlqar Ağayev və səfirlik kompleksi-
nin mühafizə rəhbəri, mayor Ceyhun Yaqu-
bov da iştirak ediblər.

Emil HÜSEYNLI,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kiyev

Milli Məclisdə TürkPA-nın  
İqtisadi Əməkdaşlıq 
Komissiyasının 7-ci iclası keçirilib

Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qa-
zaxıstan və Qırğızıstan parlamentlərinin 
deputatları, diplomatlar, TürkPA Katibliyinin 
əməkdaşları iştirak ediblər.

İclası açan komissiyanın sədr müavini, 
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin (parlament) 
üzvü Salaidin Aydarov bildirib ki, dünya 
bazarına inteqrasiya baxımından elm və iş 
adamlarının qarşılıqlı əməkdaşlığı çox va-
cibdir. Elmin iş adamlarına dəstək verməsi, 
texnoloji yeniliklərin tətbiqi, bu sahədə 
qanunvericiliyin yenilənməsi baxımından 
bu tədbir mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Vurğulanıb ki, iclasda “Ortaq texnologiya-
nın inkişafı: TürkPA üzv ölkələrinin elm və 
iş birlikləri arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq” 
mövzusunda hesabat layihəsi ətrafında 
müzakirələr aparılacaq, tövsiyə qərarı 
qəbul ediləcək.

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü 
Mustafa Levent Karahocagil bildirib ki, 
yeni texnologiyalar istehsal prosesinə 
əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verə bilir. 
Texnologiyanın inkişafı isə elmsiz müm-
kün deyil. Bunun üçün də texnologiya-
nın inkişafına kömək edə biləcək yerli 
mütəxəssislərin xarici ölkələrə üz tutma-
sının qarşısı alınmalıdır. Qeyd olunub ki, 
türk dünyasının vahid İş Şurasının yaradıl-

ması prezidentlərimizin də razılaşdığı bir 
məsələdir.

Qırğızıstanlı ekspert Şarabidin Amatov 
öz ölkəsində yeni texnologiyaların tətbiqi 
vəziyyəti barədə məlumat verib. O, təbii 
sərvətlərdən düzgün istifadə etmək üçün 
Qırğızıstanda yeni texnologiyaların tətbiqi 
üçün görülən işlərdən danışıb.

Qazaxıstan Senatının üzvü Sarsenbay 
Yensegenov, Azərbaycan Milli Məclisinin 
deputatı İlham Əliyev, TürkPA-nın baş kati-
bi Altınbek Mamayusupov hesabat layihəsi 
barədə qeyd və təkliflərini bildiriblər.

Müzakirələrin sonunda “Ortaq texno-
logiyanın inkişafı: TürkPA üzv ölkələrinin 
elm və iş birlikləri arasında çoxtərəfli 
əməkdaşlıq” mövzusunda tövsiyə qərarı 
qəbul olunub. İclasda bir sıra təşkilati 
məsələlərə də baxılıb.

Tədbirə yekun vuran komissiyanın sədr 
müavini, Qırğızıstan Joqorku Keneşinin 
üzvü Salaidin Aydarov iclasın yüksək 
səviyyədə təşkilinə görə Milli Məclisin 
rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib. 

Bununla da Türkdilli Ölkələrin Parla-
ment Assambleyasının İqtisadi Əməkdaşlıq 
Komissiyasının 7-ci iclası başa çatıb.

AZƏRTAC

Aprelin 8-də Milli Məclisdə Türkdilli Ölkələrin Parlament 
Assambleyasının (TürkPA) İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 7-ci 
iclası keçirilib. 

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin 
dünyaya gəlməsi münasibətilə Dənizkənarı 
Milli Parkda atəşfəşanlıq olub

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini-
nin dünyaya gəlməsi münasibətilə apre-
lin 7-də Dənizkənarı Milli Parkda konsert 
proqramı təşkil edilib. 

Konsert atəşfəşanlıqla başa çatıb.
Şəhər sakinləri və paytaxtımızın qonaqları 

incəsənət ustalarının ifasında şən mahnıları 
dinləyib, atəşfəşanlığa maraqla tamaşa ediblər. 

On milyonuncu sakinin doğulması 
münasibətilə gün ərzində Bakı şəhərinin bir sıra 

rayonlarında ağacəkmə aksiyası və konsert 
proqramları təşkil olunub. 

Xatırladaq ki, aprelin 6-da keçmiş Ağdərə 
rayonunun sakinləri, hazırda Ağdam rayonu-
nun Baş Güneypəyə kəndində qeydiyyatda 
olan məcburi köçkün Ocaqova Nigar Çərkəz 
qızı ilə Həsənov Rauf Yunis oğlunun ailəsində 
Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini dünyaya 
gəlib.

AZƏRTAC

AZƏRTAC xəbər verir ki, yarışa 
hazırlığın plana uyğun olaraq davam 
etdiyini bildirən “Bakı Şəhər Halqası” 
Əməliyyat Şirkətinin (BŞH) marketinq 
və kommunikasiya şöbəsinin müdiri 
Nigar Arpadarai tikinti işlərinin sürətlə 
həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. 
Qeyd edib ki, tribuna və təhlükəsizlik 
baryerləri quraşdırılır. Dənizkənarı 
Milli Park istiqamətində keçidlər artıq 
hazırlanıb. 

“Bilet satışından çox razıyıq. Ötən 
illə müqayisədə bu il bilet satışında 
artım müşahidə olunur. Filarmoniya 
tribunasına biletlər tam satılıb. Bəzi 
tribunalarda isə biletlərin satışı yekun-
laşmaq üzrədir.  

Hazırkı mərhələdə yarışın əyləncə 
proqramının tam olaraq açıqlanma-
sı üzərində işləyirik. Bu il iki ulduz 
müğənni yarışlardan sonra konsert 
proqramı ilə çıxış edəcək. Belə ki, 
Sem Smit aprelin 27-də konsert 
verəcək. Aprelin 28-də “Baku Crystal 
Hall”da möhtəşəm şousunu təqdim 
edəcək ulduz müğənninin adı isə 
yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bundan 
əlavə, after-partilər də təşkil oluna-
caq”, - deyə N.Arpadarai əlavə edib.  

Könüllülərin və marşalların 

təlimlərinin davam etdiyini vurğu-
layan BŞH rəsmisi deyib: “Mətbuat 
mərkəzinin qurulması prosesinə artıq 
start verilib. Artıq yerli jurnalistlərin 
akkreditasiya prosesinə yekun vu-
rulub. Yüz əlliyə yaxın jurnalist bizə 
müraciət edib. Bütün müraciətlər 
Formula 1 və Beynəlxalq Avtomobil 
Federasiyasına yönləndirilib. Yarışın 
keçiriləcəyi həftədə akkreditasiyadan 
keçmiş jurnalistlərin adları açıqlana-
caq. Akkreditasiyadan keçən yerli və 
xarici jurnalistlərin sayı ildən-ilə artır”.  

Bilet satışında ötən illə müqayisədə 
artımın müşahidə olunduğunu bildirən 
BŞH-nin kommersiya şöbəsinin 
rəhbəri Bülənt Özərdim deyib: “Hazır-
da bilet alanlar arasında yerli Formula 
1 azarkeşləri üstünlük təşkil edirlər. 
Bilet alan xarici ölkə vətəndaşları ara-
sında rusiyalılar ilk pillədə qərarlaşıb. 
İlk üçlüyü Böyük Britaniya və Avstriya 
tamamlayır. Sonrakı sıralarda Hollan-
diya, Türkiyə və Gürcüstan yer alıb. 
İlk onluğu Finlandiya, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri və Ukrayna tamamlayır. Bu 
günədək Azərbaycan Qran-prisinə 63 
ölkədən biletlər alınıb. Əvvəllər uzaq 
ölkələrdən 2-4 bilet alınırdısa, hazır-
da həmin dövlətlərdən qrup halında 

müraciətlər edilib. Bütün bunlar bizi 
çox sevindirir. Bilet satışı davam edir”.

B.Özərdim deyib: “Yarış 
həftəsonunda DJ-lərin iştirakı ilə “Bakı 
şəhərinin sədaları” adlı əyləncə proq-
ramı təşkil olunacaq. “Elektra Events 
Hall”da keçiriləcək əyləncə proqramına 
biletlər ayrıca satılır. Hər gecə üçün 
biletlərin qiyməti 55 manatdır. Əyləncə 
proqramında Ciqan, Mahmut Orhan, 
Robin Şultz və “Lost Frequencies” 
kimi məşhur DJ-lər iştirak edəcəklər. 
Bundan başqa, DJ Mendoza məkanın 
daimi sakini kimi yarış həftəsonu 
ərzində hər gecə öz çıxışları ilə 
dinləyicilərə unudulmaz anlar yaşada-
caq. Əminliklə deyə bilərəm ki, Formula 
1 azarkeşlərini möhtəşəm yarış və 
əyləncə proqramı gözləyir”. 

Bakı şəhər halqasından son-
ra konsert proqramlarının “Crystal 
Hall”da təşkil olunacağını vurğulayan 
B.Özərdim bildirib ki, saat 23:00-dan 
sonra after-partilərə “Elektra Events 
Hall”da start veriləcək. “Elektra Events 
Hall” belə tədbirlər üçün daha uy-
ğundur. Tamaşaçılar Qız qalasının 
qarşısından xüsusi nəqliyyat vasitəsilə 
“Crystal Hall”a rahat gedə biləcəklər. 
Oradan “Elektra Events Hall”a getmək 
istəyənlər üçün də nəqliyyat vasitələri 
nəzərdə tutulub.

BŞH-nin yarış obyektinin tikintisi 
üzrə rəhbəri Tom Butçer Bakı şəhər 
halqasında tikinti işlərinin 95 faizi-
nin artıq yerinə yetirildiyini bildirib. 
Qeyd edib ki, digər işlər aprelin 
21-dən 22-nə keçən gecə yolla-

rın  bağlanmasından sonra həyata 
keçiriləcək. Hazırda “Azneft” tribuna-
sının tikintisi qalıb. Bu tribunada tikinti 
işlərinə aprelin 15-də start veriləcək. 
Həmçinin yollar bağlanmadığı üçün 
600-dək baryer quraşdırılmayıb. Asfalt 
örtüyü və digər tribunalar yarışa tam 
hazırdır. Ümumiyyətlə, tikinti işləri 
aprelin 22-23-də başa çatacaq. Aprelin 
25-də Beynəlxalq Avtomobil Federasi-
yası treki sınaqdan keçirəcək. 

T.Butçer qeyd edib ki, Azərbaycan 
Qran-prisindən öncə yarış Çində 
keçiriləcək. Bolidlər və komandaların 
avadanlığı aprelin 15-dən başlayaraq 
hava yolu ilə Çindən birbaşa ölkəmizə 
gətiriləcək. Komandaların avadanlığı-
nın qarajlara yerləşdirilməsi, bolidlərin 
quraşdırılması aprelin 24-dək davam 
edəcək. 

Qeyd edək ki, Formula 1 azarkeş 
zonasında builki Azərbaycan Qran-
prisində mübarizə aparan bütün 
pilotların iştirakı ilə aprelin 26-28-də 
günün müxtəlif saatlarında avtoqraf 
sessiyaları keçiriləcək. Sessiyalar 
zamanı azarkeşlər sevdiyi pilotlarla 
görüşərək şəkil çəkdirə və avtoqraf ala 
biləcəklər. Tamaşaçılar Formula 1-in 
yeni pilotları ilə yanaşı, Bakı Şəhər 
Halqasını da daha yaxından tanı-
maq imkanı qazanacaqlar. Həmçinin 
yarış sessiyaları başa çatdıqdan 
sonra trek tamaşaçıların gəzintisi 
üçün açıq olacaq. Həmin müddətdə 
trek daxilində xüsusi avtobuslar da 
xidmət göstərəcək. Tamaşaçılar trekin 
müxtəlif yerlərindəki dayanacaqlar-
dan enərək Bakı Şəhər Halqasının 
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə ətraflı 
tanış ola biləcəklər.

Formula 1 Azərbaycan  
Qran-prisinin başlamasına 18 gün qalır 

Indiyədək Qran-priyə 63 ölkədən bilet alınıb

Formula 1 Azərbaycan Qran-prisinin başlamasına 20 gün 
qalıb. Formula 1 üzrə dünya çempionatının dördüncü 
mərhələsi olan Azərbaycan Qran-prisi aprelin 26-28-də 

Bakı şəhər halqasında keçiriləcək. 



A.Hüseynov bildirib ki, 2019-cu ildə 
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf daha 
sürətlə gedir və bu ilin ilk üç ayının 
göstəricilərinə əsasən artıq 3 faiz artım 
qeydə alınıb: “Bu, çox yaxşı göstəricidir. 
Çünki 2015-ci ildə dünyada baş verən 
iqtisadi böhran bütün ölkələrə öz təsirini 
göstərdi. Lakin Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi çevik iqtisadi islahat-
lar sayəsində ölkəmiz bu vəziyyətdən 
minimum təsirlərlə çıxmağı bacardı. 

Bu gün ölkəmizdə iqtisadi siyasətin 
prioritet istiqamətləri olan makroiqti-
sadi sabitliyin möhkəmləndirilməsi, 
qeyri-neft sahəsində istehsal və ixracın 
həcminin artması, regionların tarazlı 
inkişafı, əlverişli biznes və investisiya 
mühitinin formalaşdırılması və digər 
sahələrdə əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail 
olunub, əhalinin rifah halının daha da 
yüksəldilməsi təmin edilib”.

Deputat vurğulayıb ki, həyata 

keçirilən islahatlar sosial sahəyə də 
müsbət təsirlərini göstərib: “Təkcə bu il 
ərzində cənab Prezident   İlham Əliyev 
tərəfindən imzalanan bir sıra mühüm 

fərman və sərəncamlar bütün sahələri 
əhatə edib.  Pensiyaçıların və digər qrup-
ların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
minimum əməkhaqqının, maaşla-
rın, tələbələrin təqaüdlərinin artırıl-
ması, məcburi köçkünlərə verilən 
müavinətlərin 50 faiz artırılması, 
problemli kreditlərin həlli ilə bağlı 
verilən fərman, eləcə də şəhid ailələrinə 
müavinətlərin verilməsi və digər tədbirlər 
insanların sosial rifahının yaxşılaşması-

na çox müsbət təsir göstərib”.
A.Hüseynov əlavə edib ki, 2019-cu 

ilin dövlət büdcəsi də təmkinli,  praqmatik 
ssenarilər üzrə hazırlanıb və əsas 
məzmunu iqtisadi inkişafın dayanıqlı-
lığını təmin etmək, sosial islahatların 
əhatəsini genişləndirmək, bununla da 
insanların rifahını ən yüksək səviyyəyə 
çatdırmaqdır: “Davam etdirilən islahatlar 
və əldə edilmiş nəticələr onu deməyə 
əsas verir ki, Azərbaycan 2019-cu ili də 
böyük uğurlarla başa vuracaq”.

Azərbaycanın Ukraynadakı 
səfirliyindən verilən məlumata görə, 
keçirilən anım tədbirində O.Babakın 
valideynləri, yerli əhali, onun adını 
daşıyan orta məktəbin şagirdləri, 
ölkəmizin Poltavadakı fəxri konsul-
luğu, Ukraynada Azərbaycan Ticarət 
Evinin nümayəndələri, Poltava Şəhər 
Administrasiyasının rəsmiləri və uk-
raynalı deputatlar, KİV nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri 
Azər Xudiyev, səfirliyin hərbi atta-
şe aparatının əməkdaşları əvvəlcə 
O.Babakın yaşadığı evə gələrək onun 

valideynlərinə baş çəkiblər. O.Babakın 
valideynləri Azərbaycan dövlətinin on-
ların problemləri ilə həmişə yaxından 
maraqlandığını vurğulayıblar.

Sonra tədbir iştirakçıları O.Babakın 
dəfn olunduğu qəbiristanlığa gəliblər. 
O.Babakın Azərbaycanın Qubadlı 
rayonunda mülki şəxsləri erməni 
silahlılarından qoruyarkən göstərdiyi 
qəhrəmanlıqdan danışan səfir 
A.Xudiyev bildirib ki, Babak yerli kənd 
camaatı ilə birgə təxminən 70 nəfər 
erməni silahlısının mühasirəsinə 
düşür. Ermənilərin yerli sakinləri 
təhvil verib, geri çəkilmək tələbinə 
məhəl qoymayan 24 yaşlı ukraynalı 
leytenant heç bir azərbaycanlının 
əsir düşməsinə imkan verməyərək 
son gülləsinə qədər vuruşaraq 
qəhrəmancasına həlak olub. Onun 
bu şücaəti nəticəsində yüzlərlə 

azərbaycanlının həyatı xilas olub. 
Səfir vurğulayıb ki, O.Babakın 
qəhrəmanlığı Azərbaycanda dillər 
əzbəridir.

Anım tədbirində iştirak edən 
O.Babakın əsgər yoldaşları, komandi-
ri, Poltava vilayəti rəsmiləri, deputat-
ları çıxışlarında onun hərbi xidmətdə 
olarkən göstərdiyi şücaətlərdən 
danışıblar.

Sonra tədbir iştirakçıları O.Babakın 
adını daşıyan orta məktəbə gələrək 
muzeylə tanış olublar. Orta məktəbdə 
keçirilən tədbirdə səfir A.Xudiyev, 
səfirliyin hərbi attaşesi, polkovnik İlqar 
Ağayev Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı işğalçılıq siyasəti, O.Babak kimi 
minlərlə insanın erməni vandalizminin 
qurbanı olması barədə danışıblar.

Sonda səfirlik orta məktəbə 
kompüterlər hədiyyə edib.

Logistika Mərkəzinin baş direk-
toru Ziya Ağayev mərasimdə çıxış 
edərək bildirib ki, təyinat nöqtəsi 
Abşeron Logistika Mərkəzi olan 
yükün daşınması Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolu xətti üzərindən 
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan 
dəmir yollarının dəstəyi ilə Abşeron 
Logistika Mərkəzi tərəfindən həyata 
keçirilib.

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən 
qısa və etibarlı yoldur.

Şərq–Qərb Nəqliyyat Dəhlizi 
çərçivəsində baş tutan bu yük daşı-
ması ölkə iqtisadiyyatı üçün də cox 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, 
qeyri-neft sektorunun inkişafı, 

ölkəmizin tranzit imkanlarının 
genişləndirilməsi istiqamətində 
mühüm layihələr həyata ke-
çirilib. Nəqliyyat sahəsinin in-
kişafı istiqamətində aparılan 
məqsədyönlü islahatlar nəticəsində 
ölkəmiz beynəlxalq yükdaşımalarda 
regional qovşağa çevrilib.

Belə ki, Azərbaycanın 
çox əlverişli coğrafi mövqedə 

yerləşməsi tranzit potensialının 
və büdcə gəlirlərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə artmasına zəmin yaradır.

Abşeron Logistika Mərkəzi tarixi 
İpək yolunun üzərində, ölkəmizin 
paytaxtı Bakı şəhərinin Qaradağ 
rayonunun Lökbatan qəsəbəsində 
yerləşir.

Mərkəzin sutkalıq yükaşırma 
gücü 30 min ton təşkil edir ki, bu 

da ildə təqribən 11 milyon ton 
yükə bərabərdir. Abşeron Logisti-
ka Mərkəzi bütün xidmətləri təklif 
etməklə vaxta qənaəti və xərclərin 
azalmasını təmin edir.

Terminal vahid gömrük 
məntəqəsi kimi qəbul olunub. İdxal, 
ixrac və tranzit gömrük əməliyyatları 
ərazidə yerləşən gömrük orqanları 
tərəfindən həyata keçirilir.

Burada müştərilərə müasir 
və yüksək səviyyəli xidmətin 
göstərilməsi “vahid pəncərə” sistemi 
ilə bir nöqtədən təmin olunur.

Abşeron Logistika Mərkəzində 
2400 konteyner tutumu olan termi-
nal, tutumu 21 min ton olan iriölçülü 
yük terminalı, 8100 kvadratmetr-
lik qapalı anbar sahəsi, açıq yük 
platforması və ən müasir texnikalar 
xidmət göstərir.

Mərkəzdə 6-sı qatar qəbulu, 
2-si konteyner, 2-si açıq yük və 
2-si anbar sahələrinə boşalt-
ma və yükləmə xətləri olmaqla, 
ümumilikdə 12 kilometr uzunluğun-
da dəmir yolu xətti var. Terminal 
vasitəsilə idxal, ixrac və tranzit 
yüklərin daşınması da icra olunur.

Alyans daxilində 
ziddiyyətlər niyə 

güclənir?

Vaşinqtonda NATO-nun 
yaradılmasının 70-ci ildönümü 
ilə bağlı üzv dövlətlərin xari-
ci işlər nazirlərinin toplantısı 
keçirilib. NATO dünyanın ən 
nüfuzlu hərbi bloku sayılır. Orada 
ABŞ ən güclü orduya malikdir. 
Sonrakı yerdə Türkiyədir. La-
kin indi NATO-nun məhz bu iki 
üzvü arasında müəyyən anlaşıl-
mazlıq mövcuddur. Bu məsələ 
o dərəcədə qabarıb ki, təşkilatın 
70 illik yubileyi ərəfəsində ciddi 
surətdə söz atışmaları özünü 
göstərib. Bu məqamdan bir 
sıra ölkələrin siyasi və ekspert 
dairələri istifadə etməyə çalışaraq, iki 
dövlət arasında münasibətləri daha da 
gərginləşdirməyə cəhd edirlər. Əslində, 
problemin mahiyyəti ciddi faktorlarla 
bağlıdır.

Donald Tramp prezident 
seçildikdən sonra ABŞ-ın bütövlükdə 
hər bir NATO üzvünə etirazı meydana 
çıxdı. Amerika Prezidenti açıq bəyan 
etdi ki, təşkilatın üzvləri Vaşinqto-
nun pulunu xərcləyir, lakin lazımi 
məqamda ona dəstək vermirlər. Bu 
səbəbdən NATO üzvləri təşkilata daha 
çox pul ayırmalıdırlar. Ancaq ABŞ-ın 
bu tələbinə onun ənənəvi müttəfiqləri 
olan Avropa dövlətləri ehtiyatla yanaş-
dılar. Bu cür yanaşma indi də müşahidə 
edilir. Fransa və Almaniya kimi böyük 
dövlətlər büdcədən NATO üçün 2 faiz 
ayırmağa elə də isti yanaşmırlar.

Bundan əlavə, Fransa və Almaniya 
Avropanın Amerikadan asılı olma-
yan öz ordusunu yaratmaq ideyasını 
irəli sürüblər. Bu məsələni daha çox 
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron 
gündəmə gətirir. Həmin səbəbdən 
də Fransada etiraz hərəkatı başlayıb. 
Prezident Donald Tramp açıq deyir 
ki, fransızlar onu daha çox sevirlər. 
Almaniyanın Kansleri Angela Merkel 
də Vaşinqtonun hərbi çətirindən qur-
tulmağın tərəfdarıdır. Həmin səbəbdən 

Berlin–Vaşinqton xəttində soyuq 
küləklər əsməkdədir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, 
Şimali Atlantika Alyansı daxilində 
fikir ayrılıqları az deyil və onu ancaq 
ABŞ–Türkiyə münasibətləri ilə 
məhdudlaşdırmaq olmaz. Bütövlükdə 
təşkilatın struktur və funksional 
ziddiyyətləri dərinləşməkdədir. Bu isə 
təbii olaraq üzv dövlətlər arasında eti-
madı zəiflədir. Onlar təhlükəsizliklərini 
təmin etmək üçün müstəqil hərəkət 
etməyə məcburdurlar. O da məntiqidir 
ki, belə gedişatda fikir ayrılıqları daha 
da dərinləşə bilər. Vaşinqton–Ankara 
xəttində müşahidə edilən gərginliyə bu 
prizmadan baxdıqda, maraqlı qənaətlər 
əldə etmək olur.

ABŞ Türkiyənin Rusiyadan  “S-400” 
zenit-raket sistemləri almasını etirazla 
qarşılayıb. Vaşinqtonun fikrincə, bu 
sistemlər vasitəsilə Rusiya  NATO-nun 
hərbi potensialının informasiya sahəsinə 
nüfuz edib, sirləri öyrənə bilər. Ancaq 
türk mütəxəssislər bunun əsassız 
olduğunu deyirlər. Çünki Yunanıstan 
çoxdandır ki, “S-400”lərdən istifadə 
edir, ancaq onların vasitəsilə NATO-ya 
hansısa zərərin dəydiyindən danışılmır. 
Bəs Türkiyəyə qarşı niyə belə mövqe 
tutulur?

Bunun müxtəlif səbəbləri qeyd olu-
nur. Başlıca məqam kimi Türkiyənin 

müstəqil xarici siyasət yeritməsi 
göstərilir. Doğrudan da, Türkiyə 
artıq dünya miqyasında təsiri 
olan müstəqil mövqe nümayiş 
etdirir. O cümlədən Vaşinqtonun 
direktivlərini yerinə yetirməkdən 
imtina edir. Bu cür mövqe Anka-
ranın həm Vaşinqtonla, həm də 
Brüssellə əlaqələrinə mənfi təsir 
göstərir. Buna baxmayaraq, An-
kara seçdiyi xəttdən imtina etmir. 
“S-400”lərlə bağlı situasiya isə 
daha konkret faktorlarla əlaqəlidir.

Türkiyənin 
“günahı”: müstəqil və 

güclü olmaq istəyi

Məsələ ondan ibarətdir ki, Yaxın 
Şərqdə terror dalğası güclənəndə 
Türkiyə NATO-dan hava sahəsini 
qorumasını istədi. Öncə bir neçə 
“Patriot” sistemini Türkiyə ərazisində 
yerləşdirdilər. Ancaq bu sistemləri 
yalnız ABŞ və Avropa hərbçiləri işlədə 
bilirlər. Onlar türklərin “Patriot”ları 
öyrənməsini təmin etmədilər. Üstəlik, 
Suriyadan Türkiyəyə terrorçular raket 
atanda və rus qırıcıları Türkiyə sərhədi 
ətrafında tüğyan edəndə, NATO-dan 
heç bir tərpəniş olmadı. Onda Ankara 
anladı ki, təhlükəsizliyinin havadan 

təmini böyük risk altındadır. 
Digər tərəfdən, Ankara NATO-dan 

hava hücumundan müdafiə sistemləri 
ilə təmin olunmağı tələb edirdi. Bu 
dəfə də təşkilat sükut etdi. Bu halda 
Ankara digər böyük dövlətlərə üz tut-
mağa məcbur oldu. Çinlə bir müqavilə 
imzalandı. Moskva bunu duyub, An-
kara ilə işləri nizama salmağa tələsdi. 
Nəticədə, Rusiya ilə Türkiyə “S-400” 
məsələsində razılaşdı. Türkiyə Çinlə 
imzalanan müqavilədən imtina etdi.

İki ölkə bütün sferalarda əlaqələri 
daha da genişləndirərək, strateji 
tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəltdilər. 
Hazırda Rusiya və Türkiyə sürətlə 
əməkdaşlığı inkişaf etdirirlər. Bu 
məqamda Vaşinqton tələb edir ki, 

Türkiyə “S-400”ləri almaqdan imtina 
etsin. Faktiki olaraq bununla Rusiya-
Türkiyə münasibətlərində çat yaratma-
ğa çalışırlar.

NATO-nun 70 illik yubileyi 
ərəfəsində də Amerikanın yüksək 
vəzifəli şəxsləri Türkiyəni hədələyən 
bəyanatlar verdilər. Onlar dedilər ki, 
belə getsə, Türkiyəyə qarşı sanksiyalar 
tətbiq edəcək, o cümlədən “F-35” qırı-
cılarını verməyəcəklər. Buna baxmaya-
raq, Ankara öz sözünü deyir. Amerika-
ya mesaj göndərildi ki, ya terrorçuları, 
ya da Türkiyəni seçsin. Vaşinqton 
terrorçuları seçməklə NATO-da uçu-
rum yaratdı, təhlükəsizliyi riskə atdı. 
Bu səbəbdən də seçim etməli olan Va-
şinqtondur. “S-400”lərə gəldikdə isə, 

Ankara sazişdən imtina etməyəcək. 
Eyni zamanda, “Patriot”ları da ala 
bilər.

Belə çıxır ki, Şimali Atlantika 
blokunun 70 illiyinin keçirildiyi bir 
vaxtda bu kimi problemlərin özünü 
göstərməsinin başlıca səbəbi Vaşinqto-
nun tutduğu mövqedir. Amerika özü-
nün geosiyasi maraqları üçün istənilən 
müttəfiqini çətin vəziyyətə salmağa ha-
zırdır. Almaniya, Fransa, Türkiyə bunu 
öz üzərlərində birbaşa hiss etdilər. 
Daha çox Türkiyə bu cür yanaşmadan 
əziyyət çəkir. Yaxın Şərqdə baş verən 
hadisələr fonunda bu məsələ daha aktu-
al görünür. Hətta NATO-nun Baş katibi 
Yens Stoltenberq etiraf edir ki, Yaxın 
Şərqdəki terrordan təşkilat üzvlərindən 
ən çox Türkiyə ziyan görüb. Çünki bu 
ölkə həmin regiondadır və sərhədləri 
boyu silahlı toqquşmalar baş verir.

Bundan başqa, məhz Amerika 
Türkiyəyə düşmən olan terror qrupları-
na yardım edir. Əsas olaraq PYD/YPG-
yə hərtərəfli yardımlar edir. Düşündü-
rücüdür ki, Vaşinqton bu mövqeyindən 
əl çəkmir. İndi də Yaxın Şərqdəki 
terror qruplarına Amerikadan silah və 
maliyyə yardımı davam edir. Belə bir 
şəraitdə Türkiyə nə etməlidir?

Əlbəttə, təhlükəsizliyini təmin 
etməyin qayğısına qalmalıdır. Bu yolda 
onu NATO-dan çıxarmaq istəsələr 
belə, geriyə dönüş olmamalıdır. Çünki 
söhbət, ümumiyyətlə, türk dövlətinin 
mövcudluğundan gedir. Bu baxımdan 

NATO-nun yubileyi ərəfəsi Vaşinqton 
boş yerə özünü yorub.

Ekspertlər bütün bunların fonunda 
Rusiya–Türkiyə münasibətlərinin daha 
da inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırırlar. 
Doğrudur, Rusiyada bəzi ekspertlər 
yaranmış vəziyyəti Rusiyanın diqtəsi 
kimi qələmə verməyə çalışırlar. Onlar 
guya Moskvanın Ankaraya ultimatum 
verərək, özünə yaxınlaşdırdığından 
dəm vururlar. Ancaq reallıq ondan 
ibarətdir ki, Türkiyə kifayət qədər 
böyük dövlətdir və onunla ultimatum 
dilində heç kimsə danışa bilməz. 

Rusiya ilə Türkiyənin əməkdaşlığı 
hər iki tərəfə faydalıdır. Bütövlükdə Av-
rasiya geosiyasi məkanı üçün sərfəlidir. 
Çünki bu iki böyük dövlət geniş bir 
ərazidə təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın 
və qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yeni 
səviyyəyə yüksəlməsinə ciddi təkan 
verə bilərlər. Bu aspektdə hazırkı 
proseslərə nəzər salanda, Vaşinqton 
və Brüsselin daha çox narahat olması 
nəticəsini çıxara bilərik. Çünki Türkiyə 
NATO-dan çıxsa, daha müstəqil və 
daha güclü ola bilər. NATO üzvü olmaq 
da Ankaraya ziyan vermir. Yeganə 
şərt – Türkiyənin inkişafının qarşısında 
durmamaqdır. Vaşinqton bu istiqamətdə 
mövqeyini dəyişsə, Türkiyənin timsa-
lında Yaxın Şərqin lider dövləti ilə dost-
luğu davam etdirə biləcək. Amerikanın 
başqa seçimi yoxdur!
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Məhkəmənin qarşısında 
etirazçılarla polis arasında 
qarşıdurma yaşanıb. Asa-
yiş keşikçiləri D.Kazaryanın 

olduğu avtomobilin çıxma-
sına şərait yaratmağa cəhd 
etsələr də, nümayişçilər 
mane olmağa çalışıb, hətta 

maşına zərbələr endiriblər.
Aksiya iştirakçıları 

“Nikolu (baş nazir Nikol Pa-
şinyan – red.) tələb edirik!”, 
“Sona qədər mübarizə!”, 
şüarları səsləndirirlər.

Qeyd edək ki, Yere-
van şəhər ümumi yuris-
diksiya məhkəməsinin 

hakimi Karen Farxoyan 
aprelin 8-də müstəntiqin 
müraciətini təmin edərək 
D.Kazaryanın iki ay 
müddətinə azadlıqdan 
məhrum olunması barədə 
qərar çıxarıb. Ona qarşı 
vergidən yayınma ittihamı 
irəli sürülüb.

“Xalq qəzeti”
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islahatlar nəticəsində Azərbaycanda iqtisadi və siyasi sabitlik 
möhkəmlənib, iqtisadi inkişaf dinamikası davam etməkdədir. 

Bunu Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov deyib.

Azərbaycan 2019-cu ili də 
böyük uğurlarla başa vuracaq

Ermənilərin qətlə yetirdiyi 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanının 

xatirəsi anılıb 

Ukraynanın Poltava 
vilayətinin Viktoriya 
kəndində Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı Oleq Babakın Qu-
badlıda ermənilər tərəfindən 
qətlə yetirilməsinin 28-ci 
ildönümü ilə bağlı anım tədbiri 
keçirilib.

İstanbuldan yola düşən 
ilk yük qatarı Bakıya çatıb 

İlk dəfə olaraq İstanbuldan Bakıya yola düşən beynəlxalq 
yük qatarı aprelin 5-də Bakıya çatıb. Abşeron Logistika 
Mərkəzində qatarın qarşılanma mərasimi keçirilib. 

Yerevan 
yenə qarışdı

Etirazçılar “Nikolu 
tələb edirik!”, deyib 

yolu bağladılar

“Spayka” şirkətinin əməkdaşları Yerevanın 
mərkəzində Tiqran Mets prospektini bağlayıblar.
Trendin məlumatına görə, onlar şirkətin direkto-
ru David Kazaryanın həbsinə etiraz edirlər.

 
ziddiyyətlərin 
yeni mərhələsi

NATO-nun 70 illiyi: Amerikanın paytaxtında Şimali Atlantika Alyansının 70 
illik yubileyi təntənə ilə qeyd edilib. Yubiley tədbirləri 
hay-küylü bəyanatların fonunda baş tutub. Üzv 
dövlətlər arasında fikir ayrılığı çərçivəsində bir sıra 
hadisələr baş verib ki, ekspertlər onların əsasında 

analiz aparır və proqnozlar verirlər. O cümlədən ABŞ–Türkiyə 
münasibətlərinin dinamikasına işıq salmağa çalışırlar. Ancaq bu-
rada bir başlıca məqam nədənsə unudulur. Məsələ ondan ibarətdir 
ki, Amerika, ümumiyyətlə, NATO üzvləri ilə ziddiyyətə girib. Fransa 
və Almaniyanın müstəqil Avropa ordusu yaratmaq ideyasını irəli 
sürməsi məhz bu aspektlə bağlıdır. Bunun fonunda da Amerikanın 
Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının motivini anlamaq olar. Digər 
tərəfdən, burada Rusiya faktorunun rolunu unutmaq olmaz. Bütün 
bu məqamların işığında Alyansın 70 illik yubileyi kontekstində 
böyük dövlətlər arasında geosiyasi münasibətlərin bəzi mühüm 
aspektləri üzərində geniş dayanmağa ehtiyac vardır.
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Rəssamlığın bir çox janrlarında 
məharətlə işlənmiş möhtəşəm 
sənət nümunələri sanki biri digərini 
tamamlayır. Peyzajlar, portretlər, 
natürmortlar elə ustalıqla işlənmişdir 
ki, onların adi rənglərdən yarandığını 
təsəvvür etmək inanılmazdır. Bu 
əsərlərdə yeddi rəngin minbir 
çaları toplanmışdır. Onlar rəssam 
təxəyyülündən süzülüb gələn istedad 
yanğısından od almışdır. Bu əsərlər 
milli olduqları qədər də bəşəridir. 
Onların hər birində milli ruh hakimdir. 
Sərgi xalqımızın sevimli bayramı 
olan Novruz günlərində açıldığından 
burada həmin mövzuda bir neçə əsər də 
nümayiş olunur. Həm də rəssam onlar 
üçün elə gözəl rənglər seçib ki, baharın 
ovqatı aydın duyulurdu.

 Sakit Məmmədovun yubileyinə 
həsr edilmiş bu sərgi “Baku Crystal 
Hall”un rəhbərliyi və Yeni Azərbaycan 
Partiyasının təşəbbüsü ilə təşkil 
olunmuşdur. Sərginin açılışında Baş 
nazirin müavini Əli Əhmədov və digər 
rəsmi şəxslər iştirak etmişlər.

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev, 
mədəniyyət nazirinin birinci müavini 
Vaqif Əliyev, mədəniyyət, incəsənət 
xadimləri, çoxsaylı sənətsevərlər sərgi 
ilə tanış olub rəssamı təbrik edərək ona 
yeni yaradıcılıq uğurları arzulamışlar.

Sərginin girişində asılmış 
bir lövhədə Sakit Məmmədovun 
qısa tərcümeyi-halı və qazandığı 
mükafatların siyahısı verilmişdir.

Rəssamın bioqrafiyasından bəzi 
məqamlar: Sakit Məmmədov 1958-ci il 
avqust ayının 5-də Neftçala şəhərində 
anadan olub. Ailənin başçısı Qulam 
kişinin şəxsi kitabxanası var idi. Onun 
zəngin mütaliəsi, klassik ədəbiyyatı 
dərindən bilməsi, ibrətamiz , maraqlı 

söhbətləri hamının yaddaşındadır. 
Sakitdə sənət sevgisinin rüşeymləri 
də o vaxtdan yaranmağa başlamışdı. 
Bu həvəs onu Bakıya – Əzim Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Məktəbinə gətirdi. Məktəbi fərqlənmə 
diplomu ilə bitirdi. 1978-1980-ci 
illərdə hərbi xidmətdə oldu. 1981-ci 
ildə İ. Repin adına Leninqrad Rəssamlıq 
Akademiyasının rəngkarlıq fakültəsinə 
daxil oldu və oranı 1987-ci ildə 
fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Burada 
o, ilk yaradıcılıq addımlarını atdı. 

Moskvanın, Leninqradın, Bakının... 
müxtəlif qəzet və jurnallarında o vaxtkı 
SSRİ-nin ən perspektivli gənc rəssamı 
kimi söz açılır, tabloları görkəmli 
sənətşünaslar tərəfindən təqdir edilirdi. 
Ali məktəbi bitirdikdən sonra o, Bakıya 
gəlir. Sakitin sənət triumfu da doğma 
şəhərdən başlayır. Möhtəşəm tablolar 
yaradır. Onun hər bir əsəri böyük 
əks-səda doğurur. Dünyanın ayrı-
ayrı şəhərlərində keçirilən sərgilərə 
dəvətlər alır. Leninqradda, Minskdə, 
Vyanada, Krakovda, İstanbulda, Nyu-
Yorkda, Moskvada, Kiyevdə, Berlində, 
Sidneydə, Strasburqda, Belçikada, 
Sinqapurda, Qahirədə, Kazanda, Seulda, 
Stokholmda... onun fərdi, həmçinin 

dünya və Azərbaycan rəssamları ilə 
birgə sərgiləri keçirilir. Dünyanın ən 
məşhur qalereyalarında onun əsərləri 
Rubens, Van Deyk, Renuar, Mark Şaqal, 
Roden və digər əfsanəvi rəssamların 
əsərləri ilə birlikdə sənətsevərləri 
ovsunlayır, məftun edir...

Sakit Məmmədov 30 ildən çoxdur 
ki, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. 
O, 1988-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının üzvü, həmin illərdə 
formalaşan istedadlı rəssamlar nəslinin 
parlaq nümayəndəsidir. 

Və bir də bu lövhədə onun 
mükafatlarının siyahısı yazılmışdı. 
Əslində, bunlar onun mükafatlarının 
hamısı deyil. Onları da xatırlatmaq 
istərdik. Qeyd edək ki, elə sərginin 
açılışında “Yeni era” Dünya Rəssamlıq 
Akademiyasının prezidenti Anatoli 
Silov Sakit Məmmədovun incəsənətdə 
yüksək peşəkarlığına görə onu “Tvorets 
epoxi” (Dövrün yaradıcısı) ordeni və 
diplomu ilə təltif etmişdir. Bu mükafat 
həmin siyahıda olmasa da, onun 
sənətinə verilən yüksək qiymətin 
nümunəsidir. Atatürk mükafatı 
laureatı, Türkiyənin “Qızıl ulduz” 
ordeni, Serbiya Kral Akademiyasının 
“Qran pri” mükafatı və “Qızıl mələk” 
medalı, Beynəlxalq “Vera” festivalının 
qalibi (“Vera” mükafatı), Beynəlxalq 
Malta ordeninin Zabit xaçı və Kovaler 
ordeni, “Vətən övladı” qızıl ordeni, 
Beynəlxalq “Dədə Qorqud” mükafatı 
laureatı, Leonardo Da Vinçi və Spitsberq 
medalı, “Müqəddəs Georgi” qızıl 
medalı, “Qızıl tac” ordeni, “Avropa 
şərəfi” ordeni, “Rembrandt” medalı 
və diplomu, Çingiz Aytmatov adına 
beynəlxalq mükafat və s. bu təltiflər 
sırasındadır. 

Sakit Məmmədovun əsərləri 
dünyanın bir sıra məşhur 
qalereyalarında nümayiş etdirilir. 
Türkiyə, Rusiya, ABŞ, Almaniya, Fransa, 
İtaliya, İsveç, Avstriya və digər ölkələrdə 
keçirilən sərgilərin iştirakçısı olmuş 
rəssamın əsərləri şəxsi kolleksiyalarda 

və dünya muzeylərində saxlanılır.
Azərbaycan mədəniyyətinin böyük 

hamisi, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev Sakit Məmmədovun sənətini 
yüksək qiymətləndirirdi. Azərbaycan 
Avropa Şurasına üzv qəbul edilərkən 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 
Sakitin ustalıqla yaratdığı “Babadağ” 
tablosunu Avropa Şurasının Baş katibi 
V.Şvimmberqə təqdim  
etmişdi. Şvimmberq böyük 
sənətkarlıqla yaradılmış “Babadağ” 
mənzərəsinə baxıb: “Biz Azərbaycanı 
həmişə belə bir yüksəklikdə görməyi 
arzulayırıq”, – demişdi. 

 Ölkəmizi böyük bir məhəbbətlə 
sevən Sakit Məmmədov, həm də, necə 
deyərlər, dövlətimizin sülh elçisi 
missiyasını yerinə yetirir. Azərbaycan 
dövlətinin başqa dövlətlərlə mədəni 
əlaqəsində onun dəyərli xidmətləri var. 

 Məlumdur ki, SSRİ-nin 
süqutundan sonra Rusiyanın, yeni, 
müstəqil Azərbaycan Respublikası 
ilə, başqa sahələrdə olduğu kimi, 
mədəni əlaqələrində də bir boşluq 

yaranmışdı. 2002-ci il dekabrın 11-də 
Moskvanın Solanka qalereyasında Sakit 
Məmmədovun fərdi sərgisi keçirilmişdi. 
Hər iki ölkənin TV kanalları ilə nümayiş 
etdirilən sərginin açılışında bu 
dövlətlərin mədəniyyət nazirləri – Polad 
Bülbüloğlu və Mixail Şvıdkoy da iştirak 
etmişdi. Həm onlar, həm də tələbkar 
rus sənətşünasları həmin sərgidə 
Sakit Məmmədov sənəti haqqında 
ürəkdolusu bəhs etmişlər. SSRİ-
nin süqutundan sonra, Azərbaycan 

rəssamının Rusiyanın paytaxtında baş 
tutan bu ilk fərdi sərgisi iki ölkənin 
mədəni həyatında yeni dövrün 
başlanğıcı kimi xarakterizə oluna bilər. 

 2000-ci ilin əvvəllərində Sakit 
Məmmədovun çəkdiyi “Roma papası 
II İohan Pavelin portreti” də böyük 
maraqla qarşılanır. Həmin tablonu 
Sakitin emalatxanasında seyr edən 
İtaliyanın Azərbaycandakı o vaxtkı 
səfiri Marqarita Kostanın Azərbaycan 
mediasına verdiyi müsahibədə 
dedikləri bu marağın hansı ölçüdə 
olduğundan xəbər verir: “Papanı altı 
dəfə görmüşəm. Sakitin yaratdığı 
portret vasitəsilə onu yeddinci dəfə 
görmüş oldum”. Bu misilsiz sənət əsəri 

2005-ci ilin fevralında Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyev tərəfindən Vatikana 
təqdim olundu. 

 Görkəmli rus tənqidçisi A.Bajenov 
neçə illər bundan əvvəl Sakit 
Məmmədov haqqında “Onun stili 
intibah rəssamlarının üslubuna 
bənzəyir” – demişdi. Zaman onun 
dediklərinin nə qədər doğru olduğunu 
təsdiq etdi. Amma Sakitin ən üstün 
cəhəti ondadır ki, o, heç bir təsirə 
düşmədi və özünün bu gün artıq bir 
məktəb sayılan üslubunu yarada 
bildi. Onun sənət yolu ibrətamiz, 
nümunəvi bir yoldur. Axtarışlardan 
usanmayan bu görkəmli rəssam dünya 
rəssamlığında yeni bir cərəyanın – 
“Opalizm” cərəyanının banisidir.

 ...Onun sənət uğurları bir-birini 
əvəz edir. 2016-cı ilin 15 mayında 
dünyanın aparıcı agentlikləri, Böyük 
Britaniya Kraliçası II Yelizavetanın 
Azərbaycan rəssamı Sakit Məmmədovla 
görüşündən yazdılar. Londonda 
baş tutmuş həmin görüşdə Sakit 
Məmmədov, Kraliçaya Qarabağa həsr 

etdiyi “Cıdır düzü” əsərini bağışladı. 
İndi məşhur Vindzor qəsrində 
qorunan həmin tablo Azərbaycan 
təsviri sənətinin “Qarabağnaməsi”dir. 
Dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən 
birinin ən böyük sarayında saxlanılan 
“Cıdır düzü” əsərini rəssam böyük 
vətəndaşlıq sevgisi ilə yaradıb. Bu 
tabloda tarixi gerçəklik sənətin ali dili 
ilə danışır: Qarabağ, Cıdır düzü, Xan 
qızı, Qarabağ atları, Xarıbülbül çiçəyi, 
Xalçalarımız, Milli musiqi alətlərimiz, 
Muğam oxuyan qarabağlı xanəndə, Milli 

geyimlərimiz... Novruz bayramının 
simvolları – səməni, şəkərbura, paxlava, 
rəngbərəng şamlar, samovar. Bir qədər 
arxa planda çövkən oynayan igid 
Azərbaycan oğulları... Və ən ümdəsi, 
Cıdır düzünün ən uca yüksəkliyində 
dalğalanan üçrəngli Azərbaycan 
bayrağı...

 Bu əvəzsiz tablo Qarabağ 
münaqişəsində qərəzli mövqe tutan 
siyasilərə sənətin ali dili ilə verilmiş 
ən tutarlı cavabdır. Sakit sənətinin 
böyüklüyü bir də ondadır ki, o, öz 
təsvirlərində yalnız reallığı çəkir. Ən 
böyük yaradıcı Allahdır. Allah təbiəti 
necə yaradıbsa, Sakit də təbiəti o cür 
təsvir etməyə çalışır. Allah insanı necə 
xəlq edibsə, Sakit də əsərlərində buna 
nail olmağa can atır. Və o, öz istədiyinə 
nail olur. Məhz buna görə də onun 
əsərləri bu qədər sevilir, insanları özünə 
bu qədər məftun edir.

 Sakitin əsərləri Süleyman Dəmirəl, 
Rauf Denktaş, Vladimir Putin, 
Nursultan Nazarbayev, İslam Kərimov, 
Bill və Hillari Klintonlar, İosif Kabzon, 
Monika Beluççi, Mirey Matye, Patrisiya 
Kaas, Ajda Pekan... kimi məşhur dövlət 
xadimlərinin, ünlü sənətçilərin şəxsi 
kolleksiyalarında saxlanılır.

Sakit Məmmədovun çox qiymətli 
əsərlərindən biri ulu öndər Heydər 
Əliyevə həsr olunub. Bu dahi 
şəxsiyyətin obrazını böyük sevgi və 
şövqlə yaradan rəssam, ümummilli 
liderimizin bütün yüksək insani-
bəşəri keyfiyyətlərini: humanizmini, 
qətiyyətini, müdrikliyini, liderlik 
xüsusiyyətlərini, uzaqgörənliyini, 
parlaq zəkasını, dönməz əzmini 
dolğunluğu ilə əks etdirə bilib. 

Sakit Məmmədovun yaradıcılığı 
çoxşaxəlidir. O, misilsiz portretlər 
(“Roma papasının portreti”, “Atamın 
portreti”, “Aida”, “Leyla”, “Bağban”, 
“Alisa”, “Alman rəssamının portreti”, 
“Şah İsmayıl Xətai”), tarixi süjetli 
əsərlər (“Dədə Qorqud”, “Qızılbaşlar”), 
natürmortlar (“Qırmızı natürmort”, 
“Səhər natürmortu”, “Şərq natürmortu”, 
“Şərabla natürmort”), mənzərələr 
(“Bahar”, “Yağışdan sonra”, “Kəndimiz”, 
“Səhər”, “Neftçala baharı”, “Sahil”, 
“Quba mənzərələri”), fəlsəfi 
mündəricəli tablolar (“Sabah haqqında 
söhbət”, “Qorxu”, “Gözlər yollarda”, 
“Ağılsız kral”) və sair yaradıb. Bu 
əsərlərdə kompozisiyaların kamilliyinə, 
süjet zənginliyinə, işıq-kölgə 
kontrastlarına, detalların dəqiqliyinə, 
rənglərin harmoniyasına, fəlsəfi 
ümumiləşdirmələrə baxıb görkəmli 
rəssamın dastanvari istedadının 
hüdudsuzluğundan heyrətlənməyə 
bilmirsən. 

Sərgidə nümayiş olunan əsərlər 
arasında Novruz əhvalını və baharın 
təravətini uğurla əks etdirmiş “Bahar 
qızı”, “Qızıl balıq”, “Şərq qızı”, “Mən 
də uçmaq istəyirəm”, “Kaş mən də 
uça biləydim”, “Lənkəran qadınları”, 
“On dörd gözəl” silsiləsindən olan 
rəsmlərin hər biri ustalıqla yaradılmış 
əsərlərdəndir. “Bahar qızı” tablosunda 
rəssam yaratdığı obrazla Azərbaycan 
xanımını milli koloritdə təsvir edə 
bilmişdir. 

 Bu yaxınlarda Sakit Məmmədovun 
həyatında mühüm bir hadisə baş 
vermişdir. Cümhuriyyətimizin 100 
illiyi ərəfəsində Prezident İlham 
Əliyev Sakit Məmmədova “Azərbaycan 
Respublikasının Xalq rəssamı” fəxri 
adının verilməsi barədə sərəncam 
imzalamışdır. Biz də Xalq rəssamı Sakit 
Məmmədova milli mədəniyyətimizin 
inkişafında daha böyük yaradıcılıq 
uğurları arzulayırıq. 

Hazırladılar:  
Samirə ƏLİYEVA,  

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”  
Fotolar Elşən AĞALARINDIR

Bu yaxınlarda “Baku Crystal Hall” sarayında 
Xalq rəssamı Sakit Məmmədovun 60 illik 
yubileyinə həsr olunmuş sərgi keçirildi. 

Burada rəssamın dünyanın məşhur sərgi salonlarında 
nümayiş etdirilən 170-dən çox əsəri sərgilənmişdi.  
Bir-birindən qiymətli, bir-birindən gözəl təsir bağışlayan 
bu əsərləri seyr etdikcə hisslərin, duyğuların təzələnir, 
özünü gözəlliklər məkanında, rənglərin möcüzəli 
dünyasında hiss edirsən. 

Rənglərin möcüzəli 
dünyasına səyahət 

Quido AMBROSO: Azərbaycan dövləti məcburi köçkünlərin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün təqdirəlayiq işlər görüb

 � BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarının 
Azərbaycandakı nümayəndəsi Quido Ambroso 
və BMT-nin İnkişaf Proqramının ölkəmizdəki 
rezident nümayəndəsi Alessandro Frakasetti 
məcburi köçkünlərin həyat şəraiti ilə tanış olmaq 
məqsədilə aprelin 8-də Füzuli rayonuna səfər 
ediblər.

AZƏRTAC-ın bölgə 
müxbiri xəbər verir ki, 
Quido Ambroso, Ales-
sandro Frakasetti, Komis-
sarlığın Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin xarici 
əlaqələr üzrə müşaviri 
Elsevər Ağayev və BMT 
İnkişaf Proqramının layihə 
meneceri Ülvi Bədəlov 
əvvəlcə Füzuli Rayon İcra 
Hakimiyyətində olublar. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Alı Alıyev qonaqlara 
Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
nəticəsində doğma yurdların-
dan didərgin düşmüş insanla-
rın qarşılaşdıqları çətinliklər, 
sosial vəziyyəti, mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması istiqamətində görülən 
işlər barədə məlumat verib. 
Bildirib ki, rayonun ərazisi 
– 78 yaşayış məntəqəsi 

1993-cü ildə Ermənistan si-
lahlı bölmələri tərəfindən işğal 
edilib. Doğma ev-eşiyindən 
didərgin düşən 135 min sakin 
respublikanın 58 rayonunda 
məskunlaşıb. 1994-cü ildə 
Azərbaycan Ordusunun uğur-
lu əməliyyatı nəticəsində ra-
yonun 22 yaşayış məntəqəsi 
işğaldan azad edilib. İşğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə 
həmin dövrdən etibarən 
 infrastrukturun bərpasına 
başlanılıb. Məcburi köçkünlər 
üçün rayon ərazisində 
19 qəsəbə salınıb, işğal 
dövründə yandırılmış və da-
ğıdılmış evlər, təhsil, səhiyyə 
və mədəniyyət müəssisələri, 
yollar, körpülər, elektrik və 
suvarma sistemləri tikilib və 
bərpa olunub. Erməni işğalı 
zamanı dağıdılmış və yandı-
rılmış evlərdən 728-i BMT-nin 
xətti ilə bərpa edilib.  

Alı Alıyev diqqətə çat-
dırıb ki, Ermənistan silahlı 
birləşmələri atəşkəs rejimini 
tez-tez pozur ki, bu da dinc 
əhalinin təsərrüfat işləri ilə 
məşğul olmasına maneçilik 
törədir. Çətinliklərə baxmaya-
raq, rayon zəhmətkeşləri aq-
rar sahədə yüksək nəticələr 
əldə edirlər. Füzuli rayonunda 
hər il 120 min tondan artıq ta-
xıl, 2 min tondan çox pambıq, 
40 tona yaxın barama, 7 min 
tonadək bostan və tərəvəz 
məhsulları istehsal edilir. 
Rayonda fəaliyyət göstərən 
xalça emalı müəssisəsində 
120 məcburi köçkün işlə 
təmin olunub. 

BMT-nin qaçqınlar üzrə ali 
komissarının Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Quido Amb-
roso ətraflı məlumata görə 
minnətdarlığını ifadə edib. 
O, 1995-1997-ci illərdə 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığının əməkdaşı 
kimi Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərdiyini bildirərək deyib: 
“Həmin dövrdə çalışdığım 
təşkilatın əsas məqsədi 
Dağlıq Qarabağdan və ətraf 
rayonlardan didərgin düşmüş 
100 minlərlə insanın həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması 
üçün Azərbaycan hökumətinə 
kömək göstərməkdən ibarət 
idi. İyirmi ildən də artıq bir 
vaxtdan sonra mən yenidən 
Azərbaycana təyinat aldım. 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
vəziyyətinin fərqli olduğu-
nu gördüm. Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən məcburi 
köçkünlər üçün xeyli iş görü-
lüb. BMT-nin Qaçqınlar üzrə 
Ali Komissarlığının məcburi 
köçkünlərlə bağlı fəaliyyəti 
məhdudlaşıb. Buna baxma-
yaraq, biz Azərbaycanın əsas 
problemlərindən olan qaçqın 
və məcburi köçkün problemini 
unutmamışıq”. 

BMT-nin İnkişaf Proqra-
mının ölkəmizdəki rezident 
nümayəndəsi Alessandro 
Frakasetti bölgəyə ilk dəfə 
səfər etdiyini bildirib: “BMT-
nin İnkişaf Proqramının fərqli 
mandatı var. Biz daha çox 
ölkənin regionlarının iqtisadi 
inkişafı ilə məşğul oluruq və 
Azərbaycan hökumətinin 
dəvəti ilə burada fəaliyyət 
göstəririk. Bilmək istəyirik ki, 
ərazinin inkişafı üçün hansı 
işlərin görülməsinə ehtiyac 
var və BMT-nin humanitar və 

inkişaf təşkilatları bu sahədə 
nə kimi dəstək göstərə bilər”. 

Görüş zamanı Füzuli 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Alı Alıyev qonaqların 
əhalinin məskunlaşması, 
məşğuliyyəti, məcburi 
köçkünlərin həyat şəraiti, 
əsas çətinlikləri və sair ilə 
bağlı suallarını cavablandırıb. 

BMT-nin qaçqınlar üzrə ali 
komissarının Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Quido Amb-
roso və İnkişaf Proqramı-
nın ölkəmizdəki rezident 
nümayəndəsi Alessandro 
Frakasetti sonra Azərbaycan 
Respublikası Ərazilərinin 
Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) 
Füzuli regional bazasına 
gəliblər. 

ANAMA-nın regional me-
neceri Tariyel Qəhrəmanov 
qurumun fəaliyyəti, mina və 
partlamamış hərbi sursatdan 
təmizləmə əməliyyatı barədə 
məlumat verib. 

Rayonun cəbhə xəttinə 
gələn qonaqlar BMT-nin 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissar-
lığı tərəfindən 1990-cı illərdə 
bərpa edilən evlərə baxış 
keçirib, sakinlərlə söhbət 
ediblər. 

Kənd sakini Əlisahib Qu-
liyev bildirib ki, kənd erməni 
işğalı altında olan zaman 

evləri də digər evlər kimi da-
ğıdılmışdı. Kənd Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən işğaldan 
azad olunandan sonra doğma 
kəndlərinə qayıdaraq çadır-
da yaşayıblar. 1999-cu ildə 
onların evi bərpa edilib.  

Sonra qonaqlar 400 
məcburi köçkün ailəsi üçün 
salınmış qəsəbədə yaradılan 
şəraitlə tanış olublar. Məlumat 
verilib ki, qəsəbədəki 
mənzillərdən 20-si birotaqlı, 
200-ü ikiotaqlı, 168-i üço-
taqlı, 12-si isə dördotaqlıdır. 
Məcburi Köçkünlərin Sosial 
İnkişaf Fondunun sifarişi ilə 
aparılan tikinti işləri zamanı 
zəruri infrastrukturun ya-
radılmasına xüsusi diqqət 
göstərilib. 

Məcburi köçkün Elməddin 
Sədətov deyib ki, Azərbaycan 
dövləti qaçqın və məcburi 
köçkün həyatı yaşayan 
vətəndaşlarına hərtərəfli 
qayğı göstərir, onların 
problemlərinin həllini daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. 
Qəsəbədə məcburi köçkünlər 
üçün hər cür şərait yaradılıb. 
Ancaq məcburi köçkünlərin 
ən böyük istəyi doğma yurd-
larına qayıtmaqdır.

Quido Ambroso və Ales-
sandro Frakasetti daha sonra 
Beşinci Qayıdış qəsəbəsində 
Məcburi Köçkünlərin Sosial 
İnkişaf Fondu tərəfindən 
icra olunmuş infrastruktur 
və məşğulluq layihələrindən 
faydalanmış sakinlərlə 
görüşüblər. 

BMT-nin qaçqınlar üzrə ali 
komissarının Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Quido Ambroso 
jurnalistlərə müsahibəsində 
səfərin məqsədinin məcburi 
köçkünlərin yaşayış şəraiti 
ilə tanışlıq olduğunu vurğu-
layaraq deyib: “20 il əvvəl 
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığının əməkdaşı 
kimi Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərmişəm. Həmin dövrdə 
insanların çətinliklərini 
görmüşəm. Ötən 20 il ərzində 
Azərbaycan dövləti tərəfindən 
məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması 
üçün təqdirəlayiq işlər görü-
lüb. Bununla yanaşı, məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin, 
iqtisadi imkanlarının yaxşı-
laşdırılması üçün görüləcək 
işlər hələ də var. İstəyimiz 
odur ki, dayanıqlı inkişafa nail 
olunsun”.  
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 “Azərsu” ASC elektrik mal-materialları və 
avadanlıqların satınalınması məqsədilə 

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Elektrik mal-materialların və 

avadanlıqların satınalınması.
Lot-2. Elektrik kabellərinin 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə 
və maliyyə vəziyyəti. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Məmmədyar Musayevdən, 431 47 
67/2288) ala bilərlər.

Hər bir lot üçün iştirak haqqı 200 
 manatdır.

Təşkilat – “Azərsu” ASC
VÖEN-9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutu-
lan digər sənədlər. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 may 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
14 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Elm” Nəşriyyatı 
2019-cu ildə malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

Tender mətbəə xərcləri üzrə 
nəşriyyat planına əsasən 2019-
cu ilin I yarımili üçün nəşriyyat-
poliqrafiya işlərinin satınalınma-
sı məqsədilə keçirilir.

Maraqlananlar 200 (iki yüz) 
manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra tenderin 
əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının “Elm” nəşriyyatı

 VÖEN -1701928961
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
 VÖEN -1401555071
 M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
 SWİFT: CTREAZ2
 H/h- AZ12CTRE 

00000000000004138313
 7-ci fond, maddə 142340
 Ünvan-Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 

28.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) 

iddiaçı statusu qazanmaq üçün 
tender komissiyasına aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün 

yazılı müraciət;
-iştirak haqqının ödənilməsini 

təsdiq edən bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldı-

ğı gündən sonra ən azı 30 bank 
günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində təklifin bank zəmanəti 
(zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

Malgöndərən (podratçı) haq-
qında tələb olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) 
tam adı, hüquqi statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə, hüquqi 
ünvanı və bank rekvizitləri;

- malgöndərənin (podrat-
çının) hüquqi sənədlərinin 
(nizamnamə, dövlət reyestrindən 
çıxarış, VÖEN) notarial qaydada 
təsdiq edilmiş surəti;

- malgöndərənin (podratçı-
nın) ixtisas göstəricilərinə dair 
məlumat (mətbəə avadanlıqla-

rının və işçilərin siyahısı əlavə 
edilməklə);

- malgöndərənin (podratçının) 
son bir ildəki maliyyə dövriyyəsi 
barədə bank arayışı;

- malgöndərənin (podratçının) 
son bir ildəki maliyyə vəziyyətini 
əks etdirən və vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş vergi 
bəyannaməsi;

- Azərbaycan Respublika-
sında vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-
olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından və DSMF-dan 
arayış;

- malgöndərənin (podratçının) 
son üç ildə yerinə yetirilmiş ana-
loji işləri barədə ətraflı məlumat 
(çap olunmuş poliqrafiya 
məhsullarının siyahısı).

Malgöndərənlər (podratçılar) 
1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə qeyd 
olunan sənədləri 2019-cu il ma-
yın 10-na qədər tender komissi-

yasına təqdim etməlidirlər.
Tenderlə əlaqədar əlavə 

məlumat almaq üçün maraqla-
nanlar əlaqələndirici şəxs – Xəlil 
Nəbiyevə (telefon 012-539-78-
91) müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini 
və təklifin bank zəmanətini 
imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 21 may 
2019-cu il saat 17.00-dək Bakı 
şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti 
115 nömrəli ünvanda yerləşən 
AMEA-nın əsas binasında “Elm” 
nəşriyyatının tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 22 may 2019-
cu il saat 10.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların 
səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinə uyğun 
keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
2018-ci il noyabrın 21-i və dekabrın 4-də Azərbaycan 

Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən ölkədə 
dayanıqlı və etibarlı istilik təchizatı sisteminin yaradıl-
ması, istehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli istilik enerjisi 
ilə təminatı, isitmə məqsədilə istifadə edilən təbii qaz və 
elektrik enerjisi sərfiyyatının azaldılması, enerji resurs-
larından səmərəli istifadə olunması, yanğın və ekoloji 
təhlükəsizliyin təminatından ötrü “Azəristiliktəchizat” ASC-
nin texniki, təşkilati və maliyyə vəziyyətilə bağlı diaqnostik 
araşdırmanın aparılması və optimallaşdırılma tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi üçün mərhələli tədbirlər planının hazır-
lanması işlərinin satınalınması məqsədilə dərc olunmuş 
açıq tenderdə Almaniyanın “VPC Sustainable Engineering 
and Consulting” GMBH şirkəti qalib elan edilmiş və qalib 
təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanmışdır.

Tender komissiyası

“Çinar Park” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

10 may 2019-cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nərimanov rayo-
nu, Ziya Bünyadov prospekti 1965-ci məhəllədə 5 nömrəli binada 
“Çinar Park” ASC səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələ: 
1. ASC “Xalq” Bankı ilə “Elektroterm” MMC arasında bağlan-

mış kredit müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə əlaqədar həmin 
kredit müqaviləsinin təminatçısı qismində çıxış edən “Çinar Park” 
ASC ilə bağlanmış sonrakı ipoteka müqaviləsinə müvafiq əlavə 
sazişin bağlanmasının təmin edilməsi məsələsi.

Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatları (materi-
alları) Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti 
1965-ci məhəllədə əldə etmək olar. 

Əlaqə telefonu- (050) 207 66 41.
Yığıncaqda səhmdarların şəxsiyyətini təsdiqləyən sənədlə 

(nümayəndələr notarial qaydada təsdiq olunmuş etibarnamə və 
şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədlə) iştirakı vacibdir.

“Çinar Park” ASC-nin müşahidə şurası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyi Quba Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası 2019-cu il üçün 
Kotirovka sorğusu elan edir

221200 maddəsi üzrə mətbəə xərclərinin satınalınması.
221310 maddəsi üzrə idarənin digər xərclərinin 

 satınalınması. 
224700 maddəsi üzrə kommunal və kommunikasiya 

xidmətlərinin satınalınması.
311220 maddəsi üzrə digər maşın və avadanlığın 

 satınalınması.
Kotirovka təklifi əsli və surəti yazılmış 2 nüsxə olmaqla 

2019-cu il aprelin 10-dək qəbul edilir. Təkliflərin açılışı 11 aprel 
2019-cu il saat 15.00-da keçiriləcəkdir.

 Kotirovka sorğusunda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

Ünvan – Quba şəhəri, Fətəli xan küçəsi 12.
Faks (023) 335-19-70, E-mail:quba rmx.@esehiyye.az 

Satınalınma komissiyası

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyası aşağıdakı kafedralarda 

vakant yerləri tutmaq üçün 
müSABİqə  eLAn  eDİR

İXTİSAS FORTePİAnO KAFeDRASI
Dosent 
Baş müəllim 

KAmeRA AnSAmBLI KAFeDRASI
Professor, fəlsəfə elmləri doktoru 
Dosent, fəlsəfə elmləri namizədi 

meTODİKA Və XüSUSİ PeDAqOJİ HAZIRLIq KAFeDRASI
Dosent 

mUSİqİ nəZəRİYYəSİ KAFeDRASI
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 

FORTePİAnO, ORqAn və KLAVeSİn KAFeDRASI
Dosent 
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

BəSTəKARLIq KAFeDRASI
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

SOLO OXUmA Və OPeRA HAZIRLIĞI KAFeDRASI
Baş müəllim 

HUmAnİTAR FənLəR KAFeDRASI
Dosent 
müsabiqə müddəti elan qəzetdə dərc edildikdən sonra bir aydır. 

ərizə və sənədlər müsabiqə haqqında əsasnaməyə uyğun rektorun 
adına bu ünvana göndərilə bilər. Bakı şəhəri, AZ -1014 Ş.Bədəlbəyli 
küçəsi 98.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 22 fevral 2019-cu il tarixli nömrəsində 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Novruz bayramı tədbirinin təşkili xidmətinin satınalın-
ması ilə əlaqədar dərc edilmiş kotirovka  sorğusunda 
“Torqovıy Dom “Bolşoy Prazdnik-2002” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasında-
kı Nümayəndəliyi qalib elan olunmuş və həmin MMC ilə 
 müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

B İ L D İ R İ Ş
Novruz bayramı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun yaranmasının 10-cu ildönümü münasibətilə keçirilmiş 
fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlan-
dırılması və bayram tədbirinin təşkili xidmətlərinin satınalması 
(lot-1) məqsədilə 28 yanvar, 9 fevral 2019-cu il tarixlərində 
“Xalq qəzeti”ndə elan verilmiş və “www.tender.qov.az” saytında 
yerləşdirilmişdir.

Açıq tender proseduru 12 mart 2019-cu il tarixdə başa çatmış, 
lot-1 üzrə fiziki şəxs Həsənəliyev Hatif Həsən oğlu qalib hesab edil-
miş və onunla 49981,12 (qırx doqquz min doqquz yüz səksən bir 
manat on iki qəpik) məbləğində satınalma müqaviləsi bağlanmışdır. 

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC mexaniki  
mal-materialların satınalınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
təcrübə və maliyyə vəziyyəti. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalma-
ların İdarə Olunması Departamentindən 
(əlaqələndirici şəxs – Ağaəli Mirzəyevdən, 
431 47 67/2246) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat – “Azərsu” ASC
VÖEN – 9900001751
Bank – “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112

VÖEN – 9900003611
M/h – AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK-AİİBAZ2X
H/h – AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olub-olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 6 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 14 may 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmala-
rın İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC polipropilen boru və 
fitinqlərin satınalınması məqsədilə 

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Polipropilen boruların 

 satınalınması.
Lot-2 .Polipropilen fitinqlərin 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə 
və maliyyə vəziyyəti. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Hikmət Qasımovdan, 431 47 67/2249) 
ala bilərlər.

Hər bir lot üçün iştirak haqqı 200 
 manatdır.

Təşkilat – “Azərsu” ASC
VÖEN – 9900001751
Bank – “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod – 200112
VÖEN – 9900003611
M/h – AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK – AİİBAZ2X
H/h – AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

 aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
 olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutu-
lan digər sənədlər. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 may 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
14 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

BİnəqəDİ

Azərbaycanda iqtisadi inki-
şaf, sabitlik və əhalinin so-
sial rifahının yaxşılaşması 

istiqamətində reallaşdırılan uğurlu 
siyasətin nəticəsidir ki, son illər 
ərzində əhalinin sayı sürətlə artır. 
Hazırda respublikamızda müsbət de-
moqrafik şəraitin mövcudluğu bunun 
bariz ifadəsidir.   

Azərbaycan bir çox sahələrdə olduğu 
kimi, əhalinin sayının dinamik şəkildə 
artması baxımından da nümunəvi 
ölkədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dün-
yanın bir çox dövlətlərində bu sahədə 
vəziyyət heç də ürəkaçan deyil, hətta 
əhalinin sayında azalma müşahidə olu-
nur. Respublikamızda isə əhalinin sayı 
yüksək templə artır. 

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini-
nin dünyaya gəlməsi Binəqədi rayonun-
da da böyük sevinc hissi ilə qarşılanıb. 
Bu münasibətlə rayon icra hakimiyyəti və 
YAP rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı 
ilə keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində 
gənclərin qatıldığı fləşmob maraqla 
qarşılanıb.  

Bundan başqa Xocasən 
qəsəbəsindəki Motodrom adlanan 
yaşayış massivində “Biz 10 milyonluq 
ölkəyik” adlı ağacəkmə aksiyası və 
Heydər Əliyev adına mədəniyyət və 
istirahət  parkında tanınmış incəsənət 
xadimlərinin iştirakı ilə bayram konserti 

keçirilib. Konsert proqramı möhtəşəm 
atəşfəşanlıqla başa çatıb.

SURAXAnI

Azərbaycan Respublikasının 
həyatında baş verən  əlamətdar 
hadisə – əhalinin sayının 10 

milyon nəfərə çatması münasibətilə 
Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti baş-
çısı yanında Şuranın üzvləri, YAP ra-
yon təşkilatının fəalları və ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir 
keçirilib.

Mərasimdən əvvəl Neftçilər parkın-
da 300 ağac əkilib. Aksiyada 240 nəfər 
iştirak edib.  Daha sonra Suraxanıdakı 
Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısındakı 
meydanda ucalan ulu öndərin abidəsi 
önündə rayon gənclərinin iştirakı ilə “On 
milyon” adlı fləşmob keçirilib.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
adını daşıyan parkda   təşkil olunan 
konsertdə isə tanınmış incəsənət ustala-
rı maraqlı proqramla  çıxış ediblər. 

Konsertin aparıcıları tərəfindən 
aprel ayının xalqımız üçün zəfər ayı 
olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, bu 
günlər Azərbaycan ictimaiyyəti 2016-cı 
ilin aprelində baş vermiş və ordumu-
zun şəksiz qələbəsi ilə nəticələnmiş 
məşhur “dördgünlük müharibə”nin 
– Aprel zəfərinin üçüncü ildönümü-
nü qeyd edir. Ordumuz dünyanın ən 
güclü orduları sırasındadır. Güclənən, 
qüdrətlənən, əhalisinin sayı durmadan 
artan Azərbaycan mənfur düşmənimiz 
üçün daim qorxu mənbəyidir. Ölkəmizdə 
hakimiyyət və xalq arasında monolit bir-
lik var. Xalq Prezidentini sevir. Prezident 
isə xalqın mənafeyini hər şeydən üstün 
tutur. İnsanlar belə bir ölkənin vətəndaşı 
olmaqdan qürur duyurlar. Bayram tədbiri 
atəşfəşanlıqla başa çatıb. 

“Xalq qəzeti”

Biz 10 milyonluq ölkəyik
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Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7426

1180

40 qəpik

Türkiyə

Roma dövrünə aid sikkələr

Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində Jandarm 
Komandanlığının qaçaqmalçılıq və mütəşəkkil 
cinayətkarlıqla mübarizə şöbəsinin əməkdaşları 
bir vətəndaşı Roma imperiyası dövrünə aid 180 
bürünc sikkəni satmaq istəyərkən yaxalayıb. Tari-
xi əhəmiyyətə malik olan sikkələr polis tərəfindən 
müsadirə edilib.

Məlumatı “Anadolu”  yayıb.

Rusiya 

İnflyasiya artıb
Rusiyada 

gündəlik tələbat 
mallarının 
qiyməti ötən ay 
2018-ci ilin martı 
ilə müqayisədə 
5,3 faiz artıb. Bu 
barədə Rusiya 
Dövlət Federal 
Statistika Agentli-
yi məlumat yayıb. 

Fevral ayında illik inflyasiya 5,2 faiz təşkil edib. Mart 
ayında ərzaq məhsullarının qiyməti 0,5 faiz, qeyri-
ərzaq məhsullarının qiyməti isə 0,3 faiz artıb. Xidmət 
sektorunda isə bu göstərici 0,1 faiz təşkil edib.

Xəbəri “ROSSTAT” verib.

ABŞ

“Facebook”dan yeni layihə
“Facebook” şirkəti 

Afrika sakinlərinin 
genişzolaqlı internetlə 
təminatı üçün  qitənin 
ətrafında sualtı kabel 
çəkməyi planlaşdırır. 
Bildirilir ki, “Sim-
ba” adlı üç mərhələli 
layihə qitənin şərq, 
qərb və Aralıq dənizi 
sahillərində yerləşən bir neçə ölkənin ərazisindən 
keçəcək. Qeyd edək ki, “Facebook” rəsmisi layihə haq-
qında məlumatı şərh etməkdən imtina edib.

Xəbəri  “News.Rambler.ru” verib.

Gürcüstan

Elektromobil istehsal olunacaq
Gürcüstanda gələn 

ildən elektrik mühərriki 
ilə işləyən avtomobillər 
(elektromobil) istehsal 
ediləcək. Bu bəyanatla 
ölkənin Baş naziri Mamu-
ka Baxtadze çıxış edib. 
O deyib ki, dünyanın iri 

avtomobil istehsalçılarından olan “Changan” şirkəti 
Gürcüstanda elektromobil zavodunun inşası barədə 
qərar qəbul edib. Zavodun illik istehsal gücü 40 
min avtomobil olacaq. Qeyd edilir ki, bunun üçün 
Kutaisidə zavod inşa olunacaq. 

Xəbəri “Novosti Qruziya” verib.

İspaniya 

Messi Mbappeni qabaqlayır
“Barselona” 

futbol klubu-
nun hücumçu-
su Lionel Messi 
“Qızıl buts” mü-
kafatı uğrunda 
mübarizədə 
Kilian Mbap-
peni 12 xalla 
qabaqlayır. Belə 
ki, La Liqanın 33-cü turunda “Atletiko” ilə qarşılaş-
mada otuzüçüncü qolunu vurub. Bu nəticə ilə Messi 
“Qızıl buts” uğrunda mübarizəyə 66 xalla liderlik edir. 
İkinci pillədə 27 qol vuraraq 54 xal toplayan PSJ-nin 
hücumçusu Kilian Mbappe qərarlaşıb. İlk üçlüyü 42 
xalla “Sampdoria”nın italiyalı hücumçusu Fabio Qu-
agliarella tamamlayır.

Qeyd edək ki, “Qızıl buts” uğrunda mübarizədə hər 
bir qol 2 xalla dəyərləndirilir.

Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 9-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman, zəif çiskin olacaq. Şimal-qərb 
küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 6-9, gündüz 13-17, Bakıda 
gecə 6-8, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm 
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gün-
düz 55-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı 
gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. 
Zəif qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-7, gündüz 
15-20 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin günün birinci yarısında bəzi 
yerlərdə lokal qısamüddətli yağış yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 7-12 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə duman, çiskin olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə 

lokal qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 13-18 
dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə şaxta, 
gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yev-
lax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiş-
li, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə 
qısamüddətli yağış yağacağı, əsasən yağ-
mursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Zəif şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 8-10, gündüz 15-19, dağlarda gecə 
4-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 

kollektivi Beynəlxalq Hüquq və Müqavilələr İdarəsinin 
rəisi Ağalar Atamoğlanova 

ATASININ
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                          

Qobustandan Adil Məmmədov Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri 
Məzahir Pənahova əzizi

ƏLİ PAŞAYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir. 
                                                                                                          

“Azərsu” ASC-nin kollektivi kommunikasiyalara 
nəzarət şöbəsinin aparıcı-mühəndisi Firudin Əliyevə 
qardaşı 

VAHİD ƏLİYEVİN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                          

ADPU-nun filologiya fakültəsinin dekanlığı, 
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının 
kollektivi iş yoldaşları dosent 

MƏMMƏDXAN SOLTANOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.

 9 “RB - CONSTRUCTİON” MMC-yə məxsus reyestrdən çıxarış, nizamnamə, 1504174331 nömrəli  
VÖEN-in şəhadətnaməsi və lisenziya itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən Kərimov Emil Fuad oğlunun adına verilmiş  
AR 040137 nömrəli xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

B İ L D İ R İ Ş
“Qala Həyat Sığorta Şirkəti” ASC  

2019-cu il martın 27-dən etibarən Bakı 
şəhəri, İzmir küçəsi 5A nömrəli (faktiki 
ünvan) ünvanda fəaliyyət göstərir. 

“AZƏRAQRAR DÖVLƏT İSTEHSALAT VƏ EMAL BİRLİYİ” MMC
dəftərxana, təsərrüfat mallarının və ofis mebellərinin satınalınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçıları öz təkliflərini 

qapalı zərfdə möhürlənib imzalanmış şəkildə yazılı 
surətdə təqdim etməlidirlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün kotirovka sorğusunun iştirakçıları 
ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi (DSQ, 
maddə-7) üzrə lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Kotirovka sorğusu prosedurun-
da qalib müəyyən olunmuş malgöndərən təklifin 
5 (beş) faizi nisbətində satınalma müqaviləsinin 
yerinə yetirilməsi təminatını təqdim etməlidir. Ko-
tirovka sorğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 
80 nömrəli ünvandan (Hökumət evi, 5-ci giriş, 5-ci 
mərtəbə) (əlaqələndirici şəxs – Kamran Qasımov-
dan, telefon- (055) 221 84 38) ala bilərlər. İddiaçılar 

kotirovka sorğusunda iştirak üçün sənədləri 11 ap-
rel 2019-cu il saat 17.00-a qədər, Bakı şəhəri Üze-
yir Hacıbəyov küçəsi 80 nömrəli ünvana (Hökumət 
evinin binasında, 5-ci giriş, 5-ci mərtəbə) təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 12 aprel 2019-cu il saat 
15.00-da Bakı şəhəri Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 
80 nömrəli ünvanda (Hökumət evi, 5-ci giriş, 5-ci 
mərtəbə, 524-cü otaq) açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Neft həftəyə bu 
qiymətlə başladı
Londonun “İCE” Birjasının məlumatına 

görə, “Brent” markalı neftin bir bareli 
70,59, Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan 
ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir bareli 
62,80, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı 
neftinin bir bareli 72,10 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+ hasilatı 
azaltması və Liviyadakı gərginlik dünya 
bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin 
artmasına səbəb olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Liviya paytaxtı uğrunda 
qanlı döyüşlər gedir 

 � ABŞ feldmarşal Xəlifə Haftarın 
başçılıq etdiyi Liviya Milli Ordusunu Tripoli 
üzərinə hücumu dərhal dayandırmağa 
çağırıb. Bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi 
Mayk Pompeonun bəyanatında bildirilib. 
Məlumatı TASS verib.

“Birləşmiş Ştatlar Tripoli ətrafında hərbi 
vəziyyətdən bərk narahatdır. Biz Xəlifə Haftar 
qüvvələrinin hücumunu pisləyirik və Liviya paytaxtı 
uğrunda hərbi əməliyyatı dərhal dayandırmağa 
çağırırıq”, – deyə Pompeonun bəyanatında qeyd edilir.

Dövlət katibinin fikrincə, Liviya münaqişəsinin 
hərbi yolla həlli yoxdur. “Ölkənin birləşdirilməsi, 
bütün liviyalılar üçün təhlükəsizliyin, sabitliyin və 
çiçəklənmənin təmin edilməsi yalnız siyasi yolla müm-
kündür. Tripoli əleyhinə birtərəfli hərbi kampaniya 
mülki əhalini təhlükə altında qoyur”. 

Qeyd edək ki, Haftar aprelin 4-də Tripoliyə qar-
şı cənub istiqamətindən hücuma başlayıb və şəhəri 
“terrorçulardan azad etmək” niyyətində olduğunu 
bəyan edib. Hazırda Tripoli yaxınlığında Haftar or-
dusu ilə Faiz Saracın Milli Etimad Hökumətinin hərbi 
qüvvələri arasında şiddətli döyüşlər gedir. Haftar 
ordusu Qarian və Surman şəhərlərindən sonra Yarmuk 
hərbi düşərgəsini də ələ keçirib. Səhiyyə Nazirliyinin 
məlumatına görə, artıq 11 nəfər ölüb, 23 nəfər isə 
yaralanıb.

BMT də atəşin iki saatlıq dayandırılması xahişi ilə 
döyüşən tərəflərə müraciət edib. Ancaq hər iki tərəf 
müraciəti rədd edib. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, 
BMT Liviya vaxtı ilə saat 16-dan 18-ə qədər döyüşlər 
nəticəsində yaralananlara tibbi yardım göstərilməsi 
üçün atəşin dayandırılmasını istəyib. “Ancaq tərəflər 
BMT-nin humanitar fasilə müraciətini qəbul etməyib”.

Xatırladaq ki, Müəmmər Qəddafinin 
devrilməsindən sonra Liviyada ikihakimiyyətlilik 
hökm sürür. Ölkənin şərqində – Tobruk şəhərində 
Liviya parlamenti fəaliyyət göstərir və bu hakimiyyət 
Xəlifə Haftarı dəstəkləyir. BMT, ABŞ  və Avropa İttifaqı 
tərəfindən dəstəklənən Faiz Saracın rəhbərlik etdiyi 
Milli Etimad Hökuməti isə qərbdə – Tripolidə yerləşir. 
Şərqdəki hakimiyyət orqanları Tripoliyə tabeçilik 
göstərmir.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Fuad Oqtay: Türkiyənin xarici siyasət 
kursuna təzyiqlər uğursuzluğa məhkumdur 

F.Oqtayın sözlərinə 
görə, Türkiyə regionda 
müttəfiqlik prinsiplərini 
inkar edən və ölkənin 
maraqlarına zidd olan 
status-kvonun formalaş-
dırılmasına heç bir vəchlə 
imkan verməyəcək. O 
deyib: “Müasir Türkiyə 
müstəqil siyasət yeridən 
güclü dövlətdir. Ölkəmizin 
gücü və nüfuzu bu gün 
təkcə regionda deyil, qlobal 
səviyyədə də hiss olunur”. 

Vitse-prezident vurğu-

layıb ki, Türkiyə dövlətinin 
gücü onun təkcə coğrafi 
üstünlüyündən, ölkədə 
bərqərar olan siyasi 
sabitlikdən, dinamik inki-
şaf edən iqtisadiyyatdan 
və zəngin mədəniyyətdən 
qaynaqlanmır, ölkəmiz 
həm də fəal humanitar 
siyasəti ilə seçilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, 
Türkiyə bu gün dünyada 
ən çox humanitar yardım 
göstərən ölkələrdən biri-
dir. Belə ki, təkcə 2018-ci 

ildə Türkiyə humanitar 
məqsədlər üçün 8 mil-
yard dollardan çox vəsait 
xərcləyib. 

F.Oqtay Türkiyə Qırmı-
zı Aypara Cəmiyyətinin 
fəaliyyətinə yüksək qiymət 
verib: “Türkiyə Qırmızı 
Aypara Cəmiyyəti təkcə 
ölkəmizdə deyil, Afrika, 
Asiya və Balkan regionu 
dövlətlərində, bütövlükdə, 
dünyanın 138 ölkəsində 

təbii fəlakətlərdən 
zərərçəkmiş əhaliyə yardım 
göstərib”. 

Vitse-prezident 
ölkəsinin beynəlxalq 
humanitar siyasət xəttini 
bundan sonra da davam 
etdirəcəyini bildirib: “Biz 
başqa ölkələrə yardım 
etməyimizdən qürur du-
yuruq”.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Vitse-prezident Fuad Oqtay Türkiyə 
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 101-ci iclasında 
çıxış edərək bildirib ki, Qərbin bir sıra 
dairələrinin rəsmi Ankaranın xarici 
siyasət kursuna təzyiqləri uğursuzluğa 
məhkumdur. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

Xəlifə Haftarın Milli Ordusu yeni 
hərbi mövqelər ələ keçirib 

Səudiyyə Ərəbistanı neft 
satışı zamanı hesablaşmalara 
dəyişiklik etməyəcək

 � “Business 
İnsider” saytının 
məlumatına görə, 
Səudiyyə Ərəbistanının 
energetika, sənaye və 
təbii ehtiyatlar naziri 
Xalid Əl Falih bəyan 
edib ki, Səudiyyə 
Ərəbistanı neft satışı 
üzrə hesablaşmalarda 
dollardan istifadəyə 
davam edir və bu 
məsələdə heç bir 
dəyişiklik yoxdur.

Qeyd edək ki, bir neçə 
gün öncə KİV-in Səudiyyə 
Ərəbistanının neft satışı 
zamanı hesablaşmalarda 

dollardan imtina edəcəyi 
barədə sualını cavab-
landıran nazir deyib: 
“Əlbəttə, bizim ənənəvi 

siyasətimizdə heç bir 
dəyişiklik yoxdur”.

Xatırladaq ki, ötən 
həftə Krallığın energetika 

siyasəti ilə yaxından ma-
raqlanan üç mənbə “Re-
uters” agentliyinə bəyan 
etmişdi ki, guya Səudiyyə 
Ərəbistanı ABŞ-da OPEC 
təşkilatını antimonopoli-
ya qanununa tabe etdirən 
qanun layihəsinin qəbul 
ediləcəyi təqdirdə hesab-
laşmaları digər valyuta 
növləri ilə aparacağını 
bildirib və Vaşinqtonu 
təhdid edib.

Bildirilir ki, NOPEC ad-
lanan (No Oyl Producing 
and Exporting Cartels 
Act) qanun layihəsi ABŞ 
hökumətinə OPEC-in 
ayrı-ayrı üzvlərinə qarşı 
antimonopoliya iddiaları 
qaldırmağa, həmçinin 
Birləşmiş Ştatlar 
məhkəmələrinə bu iddi-
alara baxmağa hüquqi 
zəmin yaradacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � Moskvada tramvayın 
yaranmasının 120 ili tamam 
olur. İnqilaba qədər Rusiya 
paytaxtında tramvay əsas 
nəqliyyat növü idi.

XIX əsrin sonlarında yaranmış tram-
vay əvvəlcə iki ata qoşulurdu. Lakin sonra-
dan texniki tərəqqi nəticəsində tramvaylar 
elektrik enerjisi ilə işləməyə başladı.

Moskva tramvayında biletin ilk qiyməti 
6 qəpik olub. Ötən əsrin 30-cu illərində 
isə tramvay xətti Qırmızı meydana da 
çəkilmişdi.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

120 yaşlı 
Moskva 
tramvayı 


