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Prezident İlham Əliyevin çıxışı 
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

və birinci xanım Mehriban Əliyeva yanvarın 28-də Prezident 
Sarayında şəhid ailələri ilə görüşüblər. Dövlətimizin başçısı 
görüşdə çıxış etdi.

– Hörmətli şəhid ailələrinin 
nümayəndələri. 

Mən sizi bu gün görüşə dəvət 
etmişəm. İlk növbədə, sizə öz dərin 
hörmətimi ifadə etmək istəyirəm. Sizin 
yaxınlarınız torpaq uğrunda, Vətən 
uğrunda həlak olmuş, şəhidlik zirvəsinə 
yüksəlmişlər. Allah bütün şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin. 

1990-cı illərin əvvəllərində 
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti 
nəticəsində torpaqlarımız işğal altına, 
bir milyondan çox soydaşımız qaç-
qın, məcburi köçkün vəziyyətinə düş-
müşdür. Biz minlərlə şəhid verdik, on 
minlərlə insan yaralandı, əlil oldu. O vaxt 
Azərbaycanda hakimiyyətsizlik dövrü 
idi. Bizim məğlubiyyətimizin əsas səbəbi 
ondan ibarət idi ki, o vaxt Azərbaycanda 
güclü lider yox idi. Müxtəlif qruplaşmalar 
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı-
lar, bir-birinə qarşı təxribat törədirdilər və 
Ermənistan bundan istifadə edib tor-
paqlarımızın bir hissəsini zəbt etmişdir. 
Tam qətiyyətlə deyə bilərəm, - mən bunu 
dəfələrlə demişəm, - əgər o vaxt Heydər 
Əliyev Azərbaycanın rəhbəri olsaydı, tor-
paqlarımız heç vaxt işğal altına düşməzdi. 

1990-cı illərin əvvəllərində AXC-
Müsavat cütlüyünün xəyanətkar 
fəaliyyəti nəticəsində xalqımız böyük 
faciə ilə üz-üzə qalmışdır. Siz bilirsiniz, 
bu gün biz çalışırıq ki, bu məsələni 
həll edək. Ordu quruculuğuna çox 
böyük diqqət göstərilir. Bizim ordumuz 
döyüş meydanlarında da öz gücünü 
göstərmişdir. Aprel döyüşləri bizim şanlı 
tarixi qələbəmizdir. Biz bir neçə stra-
teji mövqeyi işğalçılardan azad etmi-
şik və o bölgələrdə, o yüksəkliklərdə 
Azərbaycan bayrağını qaldırmışıq. Bu 
gün Lələtəpədə, Ağdərə dağlarında, 
Naxçıvan dağlarında - hansılar ki, işğal 
altında idi, bu gün Azərbaycanın dövlət 
bayrağı dalğalanır. 

Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, bu 
məsələni danışıqlar yolu ilə həll etməyə 
çalışırıq. Hesab edirəm ki, ölkəmizin 

artan potensialı, hərbi-iqtisadi gücü, dün-
yadakı mövqeyi bu gün bizim xeyrimizə 
işləyir və bu gün danışıqlar prosesində 
ölkəmizin mövqeləri kifayət qədər güc-
lüdür. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim üçün 
ən başlıca vəzifədir. Ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyünün bərpası ən vacib məsələdir. 
Diplomatik müstəvidə biz maksimum 
nəticəyə nail ola bilmişik. Bu gün bütün 
dünya bu münaqişənin ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həll olun-
masını bildirir. Çoxsaylı qətnamələr, 
qərarlar, ikitərəfli formatda imzalanmış 
müqavilələr, bəyannamələr ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edir. 
Dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları 
– BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası, 
Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər təşkilatlar 
bu münaqişənin ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində həll olunmasını tələb 
edir. Yəni, biz bütün vasitələrdən istifadə 
edirik ki, məsələni həll edək, torpaqları-
mızı işğalçılardan azad edək.

Onu da bilməliyik ki, bu gün dün-
yada güc amili ön plana çıxıb. Biz ordu 
quruculuğu istiqamətində bu günə qədər 
böyük işlər görmüşük. Qeyd etdiyim 
kimi, döyüş meydanlarında da öz 
gücümüzü göstərmişik. Bütün dünya-
ya göstərmişik ki, Azərbaycan xalqı və 
Azərbaycan dövləti bu işğalla heç vaxt 
barışmayacaq. 

Müharibədən əziyyət çəkən 
vətəndaşlara daim diqqət, qayğı 
göstərilir. Məcburi köçkünlər üçün 
son illər ərzində yüzdən çox şəhərcik 
və qəsəbə tikilmişdir. Təkcə keçən il 
5900 məcburi köçkünə mənzillər, fərdi 
evlər verilmişdir. Bu proses bu il də 
davam etdiriləcək. Şəhid ailələrinə 
dövlət tərəfindən dəstək göstərilir. Bu 
günə qədər 6650 şəhid ailəsinə dövlət 
tərəfindən mənzillər, evlər, 6 mindən 
çox şəhid ailəsinə minik avtomobilləri 
verilmişdir. Yəni, bu, dövlətimizin 

şəhid ailələrinə olan münasibətinin 
təzahürüdür. Mən bilmirəm, hansı 
başqa ölkədə öz vətəndaşlarına, ağır 
vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlara, 
yaxınlarını itirmiş vətəndaşlara bu qədər 
diqqət, bu qədər qayğı göstərilsin.

Mənim fəaliyyətimdə bu məsələ 
daim prioritet təşkil edir. Son illər ərzində 
şəhid ailələri ilə çoxsaylı görüşlərim 
bunu bir daha sübut edir. Biz sizinlə 
birlikdə bir çox evlərin açılışlarında 
iştirak etmişik. Mən şəhid ailələrinə 
mənzillərin, avtomobillərin açarlarını 
şəxsən təqdim etmişəm və bunu özüm 
üçün borc bilirəm. Bu, mənim borcum-
dur, xalqa xidmət etmək mənim ən 
böyük vəzifəmdir. Mənim üçün bu, böyük 
şərəfdir ki, sizə bu istiqamətdə xidmətimi 
göstərim. 

Şəhid ailələrinə diqqət, eyni zaman-

da, keçən il özünü bir daha göstərdi. 
Keçən ilin aprel ayında Azərbaycan xalqı 
bir daha mənə etimad, inam göstərdi, 
məni prezident vəzifəsinə seçdi. Mənim 
birinci Fərmanım şəhid ailələrinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı idi. 
Təbii ki, bu, təsadüfi deyil. Mən istənilən 
sahə üzrə fərman imzalaya bilərdim. 
İqtisadi sahə üzrə, xarici siyasət, sosial 
məsələlərlə bağlı. Ancaq mən hesab etdim 
ki, birinci Fərman şəhid ailələri ilə bağlı ol-
malıdır. Bu Fərman əsasında 10 minə ya-
xın şəhid ailəsinə dövlət tərəfindən 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik ödəmələrin 
verilməsi nəzərdə tutulur. Yenə də 
deyirəm, mən heç bir ölkə ilə Azərbaycanı 
müqayisə etmək istəmirəm, ancaq bu da 
həqiqətdir ki, Azərbaycan bir çox ölkələrə 
bu sahədə nümunə göstərir. 

Artıq ödəmə prosesi başlamışdır. 

Mənə verilən məlumata görə, üç mindən 
çox şəhid ailəsi 11 min manatı alıb. 
Ancaq bu proses zamanı məlum oldu 
ki, vaxtilə müavinəti alan vətəndaşların 
aldıqları məbləğ bu gün verilən məbləğlə 
üst-üstə düşmür. Yəni, o illərdə - 1990-cı 
illərin əvvəllərində rəqəm böyük olsa da, 
- o vaxt 50 min manat nəzərdə tutulurdu, 
- ancaq o vaxtın 50 min manatı bu gü-
nün 11 min manatı ilə heç də müqayisə 
oluna bilməz. Mən bu məsələ ilə bağlı 
ictimaiyyətə öz fikrimi bildirdim. Bildir-
dim ki, bu məsələ ciddi araşdırılmalıdır 
və burada iki əsas amil üstünlük təşkil 
etməlidir: qanun və ədalət. Bir tərəfdən, 
vaxtilə bu müavinəti alan vətəndaşlar 
bu siyahıya daxil edilməməlidir, bunu 
qanun və qaydalar tələb edir. Digər 
tərəfdən, biz bütün məsələləri ədalətli 
həll etməliyik, bütün məsələlərə sosial 

ədalət prizmasından yanaşmalıyıq. Bunu 
nəzərə alaraq, mən bu gün yeni Fərman 
imzaladım. Bu Fərman əsasında 11 min 
manatı alacaq vətəndaşların sayı 2725 
nəfər artırıldı. Onların içərisində təbii 
ki, vaxtilə müavinəti az məbləğdə alan 
vətəndaşlardır və ümumiyyətlə, siyahıya 
düşməyən daxili işlər orqanları şəhid 
ailələrinin nümayəndələridir, onların da 
sayı 460-dan çoxdur. 

Təbii ki, bu, böyük vəsait tələb 
edir. Bu proqramın icrası üçün dövlət 
büdcəsindən ümumilikdə 135 milyon 
manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu, kifayət 
qədər böyük məbləğdir. Biz çalışırıq 
ki, hər bir vəsaitə çox qənaətlə yana-
şaq. Biz çalışırıq ki, bu gün ölkəmizin 
iqtisadi, sosial inkişafını şərtləndirən 
istiqamətlərə böyük dəstək verək. Ancaq 
mən həmişə demişəm ki, bizim üçün 
Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı, onla-
rın dolanışığı başlıca vəzifədir. Ona görə 
bu qərarın qəbul edilməsi, ilk növbədə, 
ədalətlidir və digər tərəfdən, Preziden-
tin Fərmanından sonra bu, artıq rəsmi 
sənəd olaraq qüvvəyə minir. Bu iki amili 
biz təmin etmişik. 

Mən bir daha demək istəyirəm ki, 
bundan sonra da vətəndaşların sosial 
məsələləri daim diqqət mərkəzində 
olacaq. Şəhid ailələri üçün bundan 
sonra da evlər tikilib istifadəyə veriləcək. 
Təkcə keçən il 626 şəhid ailəsinə yeni 
mənzillər, yeni evlər verilmişdir. Bu il 
əlavə 800 şəhid ailəsinə yeni mənzillər, 
evlər veriləcəkdir. Növbəti bir neçə il 
ərzində bütün şəhid ailələri evlərlə, 
mənzillərlə təmin ediləcəklər. Bir dənə 
də şəhid ailəsi qalmayacaq ki, dövlət 
ona ev və ya mənzil verməsin. 

Bu, bizim siyasətimizdir, bu, bizim 
yolumuzdur, biz bu yolu gedirik. Bu gün 
sizi buraya, Prezident Sarayına dəvət 
edərək istədim ki, bu sözlərimi, bu 
fikirlərimi sizə özüm çatdırım. İstədim ki, 
bir daha sizinlə görüşüm, bir daha sizə 
öz təşəkkürümü, dərin hörmət və ehti-
ramımı bildirim. Sizə cansağlığı arzula-
yıram. Arzu edirəm ki, siz bundan sonra 
həyatda heç vaxt belə dəhşətli faciələrlə 
üz-üzə qalmayasınız. Sağ olun. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şəhid ailələri ilə görüşüb

 “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə 
ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19 aprel tarixli 1 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, 
ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar 
xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş 
elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə 
üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdı-
rılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2018-ci il 19 aprel tarixli 1 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2018,  
№ 4, maddə 678) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. adına və 2-ci hissəyə “hərbi qul-
luqçuların” sözlərindən sonra “və daxili 

işlər orqanları əməkdaşlarının” sözləri 
əlavə edilsin;

1.2. preambulanın dördüncü abza-
sına “hərbi qulluqçuların” sözlərindən 
sonra “, eləcə də daxili işlər orqanları 
əməkdaşlarının” sözləri əlavə edilsin;

1.3. 1-ci hissəyə “vərəsələrinə” 
sözündən əvvəl “və daxili işlər orqan-
ları əməkdaşlarının” sözləri, “ödəmə” 
sözündən sonra “(bundan sonra – 
birdəfəlik ödəmə)” sözləri əlavə edilsin;

1.4. 2-ci hissədə, 6.2-ci və 6.6-cı 
bəndlərdə “hissəsində” sözü “və 5-1-ci 
hissələrində” sözləri ilə, “ümumi siyahı-
dakı” sözləri “siyahılardakı” sözü ilə əvəz 
edilsin;

1.5. 3.1-ci, 3.2-ci, 6.2-ci və 6.6-cı 
bəndlərə “hərbi qulluqçunun” sözlərindən 

sonra “və ya daxili işlər orqanları 
əməkdaşının” sözləri əlavə edilsin;

1.6. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“4. Birdəfəlik ödəmə həqiqi hərbi 
xidmətdə (toplanışda) olduğu zaman 
həlak olması, ölməsi və ya xəbərsiz itkin 
düşdüyünə görə ölmüş elan edilməsi ilə 
əlaqədar barəsində sığorta ödənişinin 
verilməsinə dair qanuni qüvvəyə minmiş 
məhkəmə aktı olmayan, habelə 11000 
manat məbləğində (qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş məcburi ödənişlər 
nəzərə alınmaqla) sığorta ödənişi al-
mamış hərbi qulluqçuların və daxili işlər 
orqanları əməkdaşlarının vərəsələrinə 
verilir.”;

1.7. aşağıdakı məzmunda 5-1-ci 

hissə əlavə edilsin:
“5-1. Azərbaycan Respublikasının 

Daxili İşlər Nazirliyi 1997-ci il avqustun 
2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş 
və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz 
itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş 
daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 
siyahısını 2019-cu il fevralın 15-dək 
müəyyən edib Azərbaycan Respublika-
sının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosi-
al Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etsin.”.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 

ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdı-
rılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktları-
nın və normativ xarakterli aktların bu 
Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili 
İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respubli-
kasının Maliyyə Nazirliyi bu Fərmandan 
irəli gələn məsələləri həll etsinlər.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 yanvar 2019-cu il



29 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı2

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Sonra dövlətimizin başçısı birdəfəlik 
ödəməni almaq üçün istifadə olunan 
plastik kartları şəhid hərbi qulluqçuları-
nın vərəsələrinə təqdim etdi. 

*  *  *
Şəhid anası İbadət ƏLİYEVA  

çıxış edərək dedi:  

-Hörmətli cənab Prezident. İlk 
növbədə, biz şəhid ailələri Sizinlə bu 
mötəbər görüşümüzə görə Sizə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. Bu, bir daha 
sübut edir ki, biz şəhid ailələri Sizin 
daimi diqqətinizdəyik. Bizim dövlətimiz 
gündən-günə inkişaf edir, Vətənimiz, 
dövlətimiz möhkəmlənir, qüdrətlənir. Biz 
şəhid ailələri bunu gördükcə böyük qürur 
hissi keçiririk. Sizin rəhbərliyinizlə Or-
dumuzun Aprel döyüşlərindəki qələbəsi 
mənə o qədər qürur verib ki, hətta özüm 
əlimə silah alıb bu döyüşlərə getmək 
istəyirdim. Hər dəfə Cocuq Mərcanlının 
inkişafını, qısa müddətdə bu qəsəbənin 
belə müasir tipli olmağını görəndə mən 
qürur hissi keçirirəm, çox sevinirəm. 
İnanıram ki, tezliklə torpaqlarımız alı-
nandan sonra bütün bölgələrimiz, bütün 

şəhərlərimiz bu cür inkişaf edəcək, bu 
cür çiçəklənəcək. 

Eyni zamanda, biz şəhid ailələrinə 
Sizin daim diqqətinizi və qayğınızı 
görürük. Biz Sizə, birinci xanım, Birinci 
vitse-prezidentimiz Mehriban Əliyevaya 
dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin 
şəhid ailələrinə göstərdiyiniz qayğını biz 
öz üzərimizdə hiss edir və bundan qürur 
hissi keçiririk. Şəhid ailələrinə bu diqqət 

və qayğınıza, bizim sosial təminatımızla, 
yaxşı yaşamağımızla bağlı gördü-
yünüz bütün işlərə görə Sizə dərin 
təşəkkürümüzü bildiririk. Bu tədbirlər 
ildən-ilə genişlənir, çoxalır və biz bunları 
gördükcə sevinirik, Sizlərdən çox razıyıq. 

Deyirlər, dərdin kiçiyi, böyüyü olmur. 
Amma elə deyil, dərdin ən böyüyü 
Vətən, torpaq, azadlıq dərdidir. Bu 
dərdin yolunda bizim balalarımız şəhid 
oldular. Vətən yaşasın deyə onlar şəhid 
oldular və düşmənə qaya kimi sipər 
oldular, qaya kimi dayandılar onların 
qabağında. Mən inanıram ki, xalqımız 
çox vətənpərvər, qəhrəman xalqdır. Bu 
xalqın əli silah tutan hər bir nümayəndəsi 
şəhidlərin yolunu davam etdirmək üçün 
bir nəfər kimi Vətənimizi qorumağa 
hazırdır.

Sizin şəhid ailələrinə göstərdiyiniz 
qayğını biz daim öz üzərimizdə hiss 
edirik. Şəhid ailələri mənzillərlə, pensi-
yalarla, müavinətlərlə təmin olunurlar və 
biz bunu öz üzərimizdə də görürük. Sizin 
imzaladığınız humanist Fərmanla verilən 
11 min manat məbləğində birdəfəlik 
ödəməni bizim ailəmiz də alıb. Bu, bizim 
ailəyə böyük köməkdir, dayaqdır. Biz 
inanırıq ki, bu tədbirlər daha da çox, 

daha da uzunmüddətli olacaq. Bilirik 
ki, müharibə olan dövlətlərdə mütləq 
şəhidlər də olur. İnanırıq ki, biz öz tor-
paqlarımızı sülh yolu ilə azad edəcəyik. 
Biz bilirik ki, bunun üçün bizim xalqı-
nı, Vətənini, torpağını sevən belə bir 
Prezidentimiz var. Bizim Prezidentə mən 
“Çox sağ ol!” deyirəm, minnətdarlığımı 
bildirirəm. Sizə möhkəm cansağlı-
ğı, gördüyünüz işlərdə və gələcək 
fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox 
sağ olun.

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.

*  *  *
Şəhid atası Şirvan NÜSRƏTOV 

çıxış edərək dedi: 
- Hörmətli Prezident, cənab Ali Baş 

Komandan. Siz Azərbaycanı qüdrətli 

dövlətə çevirmisiniz. Azərbaycanın 
güclü ordusu var. Əminəm ki, biz Qa-
rabağ məsələsini Allahın köməyi, Sizin 
səylərinizlə həll edəcəyik. 

Cənab Prezident, mən bir şəhid 
atası kimi özümə fəxr bilirəm ki, oğlum 
torpaqlarımızın azadlığı, suverenliyi 
uğrunda şəhid olmuşdur. Sizdən çox 
razıyıq ki, biz şəhid ailələrinə həmişə 
qayğı göstərmisiniz və göstərirsiniz. 

Biz Sizin xarici və daxili siyasətinizi 
dəstəkləyirik. Sağ olun, var olun. Allah 
Sizə ömür versin. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, 
təşəkkür edirəm.

*  *  *
Şəhidin həyat yoldaşı Vərziyar 

ƏLİYEVA dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident. Bu gün 

vaxt ayıraraq biz şəhid ailələrini qəbul 
etdiyinizə görə şəhid polislərin ailələri 
adından Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. 
İmzaladığınız Fərmana görə şəhid 
ailələri, şəhid polislərin vərəsələri Sizə 
minnətdardırlar. Bu, bizim ailələrə çox 
böyük kömək olacaq. 

Mən Xocalı aeroportunun müdafiəsi 
zamanı şəhid olmuş Əliyev Əbülfət 
Əli oğlunun həyat yoldaşıyam, 

özünümüdafiə batalyonunun döyüş-
çüsü Hüseynov Mürşüd Səməd oğlu-
nun qızıyam. Mərhum Prezidentimiz, 
-Allah rəhmət eləsin, - Heydər Əliyev 
yoldaşımı ölümündən sonra “İgidliyə 
görə” medalı, atamı isə, - bütün Xocalı 
camaatı bilir ki, o, əlindəki beşatılan-
la neçə-neçə düşməni məhv edib, 
döyüşlərdən birində ürəyindən aldığı 
güllə yarasından qəhrəmancasına şəhid 

olub, -  “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə 
təltif edib. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri 
nurla dolsun. Bizim o məşəqqətli, yurd-
yuvamızı, ailə başçılarımızı itirdiyimiz 
günlərdə ulu öndərimiz Heydər Əliyev 
bizim səsimizə, həmvətənlərimizin 
səsinə səs verərək hakimiyyətə gəldi və 
bizi böyük bəlalardan qurtardı, ən əsası 
isə müstəqilliyimizi qorudu, suveren bir 
dövlət qurdu. Amma Siz isə, möhtərəm 
Prezidentimiz, öz xanımınızla çiyin-
çiyinə, - mən birinci xanımımız Mehriban 
Əliyevaya da öz təşəkkürümü bildirirəm, 
- çox böyük işlər görmüsünüz. Biz bütün 
şəhid polislərin ailələri bunları izləyirik, 
hər ikinizə “Sağ ol!” deyirik. Sizin 
gördüyünüz bütün abadlıq-quruculuq 
işlərini təkcə Bakıda yox, bütün region-
larda müşahidə edirik. İndi bölgələrimiz 

Bakıdan heç də seçilmir. Buna baxma-
yaraq, bəzi ünsürlər nümayişə çıxır. 
Biz onlara qətiyyətlə “Yox!” deyirik. Biz 
şəhid polislərin ailələri Sizin arxanızda 
möhkəm durmuşuq. Nə yaxşı ki, Siz 
varsınız, nə yaxşı ki, bizim Prezidentimiz 
İlham Əliyevdir. Biz həmişə Sizin arxa-
nızdayıq. Biz qadınlar, analar istəyirik ki, 
torpaqlarımız sülh yolu ilə azad edilsin. 
Əgər sülh yolu ilə olmasa, Azərbaycanın 

böyük, qüdrətli Ordusu var, Həcər 
qeyrətli qadınlarımız var. Biz Xocalıda 
dörd il müharibə şəraitində yaşamışıq. 
Atışma səsi eşidəndə biz qadınlar da 
həmin tərəfə yüyürürdük. Amma dörd il 
mühasirədə qalandan, son gülləmiz də 
qurtarandan sonra ermənilər sovet ordu-
sunun 366-cı motoatıcı alayının köməyi 
ilə Xocalını yerlə-yeksan etdilər. 

Mən uzun danışmaq istəmirəm, 
cənab Prezident, biz Sizin arxanız-
dayıq, Sizinlə qürur duyuruq. İnanı-
rıq ki, torpaqlarımız alınacaq və biz 
doğma yurd-yuvamıza qayıdacağıq. 
Mərhum  Prezidentimiz Heydər Əliyevin 
dediyi kimi, biz fəxr edirik ki, biz 
azərbaycanlıyıq. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şəhid ailələri ilə görüşüb
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Şəhidin vərəsəsi Sevinc 
QULUZADƏ dedi: 

- Möhtərəm cənab Prezident. Bizimlə 
bu səmimi görüş üçün Sizə təşəkkür 
edirik. Sizə şəxsən təşəkkür edə bildiyim 
üçün bir Azərbaycan vətəndaşı, bir 
gənc olaraq qürur hissi keçirirəm. Siz 
və birinci xanım, Birinci vitse-prezident 
 Mehriban Əliyeva hər zaman şəhid 
ailələrinə xüsusi diqqət və qayğı ilə ya-
naşmısınız, hər zaman şəhid ailələrinin 
yanında olmusunuz. Buna görə Sizə 
təşəkkür edirəm, Sizə və ailənizə can-
sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. 

Mən bu gün bir vətəndaş, bir şəhid 
vərəsəsi kimi bir daha əmin oldum ki, 
Sizin siyasətinizin əsasında ölkənin 
hər bir vətəndaşına münasibətdə 

ədalət və humanizm prinsipləri daya-
nır. Bir daha əmin oldum ki, bu gün 
ölkəmizdə sosial ədalət hər şeydən 
üstün tutulur və Azərbaycan vətəndaşına 
Azərbaycan Prezidenti qədər qayğı-
keş və Azərbaycan Prezidenti qədər 
yaxın olan başqa biri yoxdur. Bu gün 
imzaladığınız Fərmana görə mən və 
mənim kimi minlərlə şəhid vərəsəsi 
birdəfəlik ödəməni ala biləcəyik. Buna 
görə, əlbəttə, çox şadam, sevincimin 
həddi-hüdudu yoxdur. Mən Sizə həm 
öz adımdan, ailəmiz adından, həm də 
digər şəhid vərəsələri adından təşəkkür 
edirəm. İmzaladığınız Fərmana əsasən 
həm də vaxtilə sığorta ödənişi almış 
şəhid vərəsələri də birdəfəlik ödəmə ilə 
təmin olunacaqlar. Belə bir humanist 
qərar qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun. 

Biz hər zaman Sizin humanistliyinizə 
inanmışıq. Sizin humanistliyiniz bu 
Fərmanda bir daha öz təsdiqini tap-
dı. Siz Azərbaycanımızı hər zaman 
böyük qələbələrə doğru aparmısınız. 
Bir vətəndaş olaraq bu inkişaf pro-
sesini müşahidə etdikcə təbii ki, fəxr 
edirik. Ölkəmizi inkişafda, dövlətimizi 
güclənməkdə görmək bir gənc olaraq 
məndə iftixar hissi doğurur. Hazırda 
qardaşım əsgərdir və torpaqlarımızın 
keşiyində böyük şərəflə durur. Mən ina-
nıram ki, Sizin rəhbərliyinizlə Ordumuz 
tezliklə Qarabağımızı azad edəcək və 
üçrəngli bayrağımız Qarabağda dalğa-
lanacaq. 

Şəhid vərəsələrinə göstərdiyiniz 
diqqət və qayğı üçün Sizə bir 
daha minnətdarlığımızı bildirirəm. 
Azərbaycanın əmin-amanlıq içində 
inkişafı üçün apardığınız siyasətdə 
Sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, 
möhtərəm Prezident!

*  *  *
Görüşə yekun vuran Prezident 

İlham ƏLİYEV dedi: 
– Deyilən bütün xoş sözlərə görə 

sizə minnətdaram. Bir daha demək 
istəyirəm ki, Azərbaycan xalqına xidmət 
etmək mənim üçün böyük şərəfdir. 
 Prezident kimi həmişə çalışmışam 
ki, xalqıma ləyaqətlə xidmət edim, 
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına təkan 
verim. 

Bu gün Azərbaycan dünya miq-
yasında sürətlə, uğurla inkişaf edən 
dövlətlərdən biridir. Ölkəmizin iqtisadi, 
hərbi potensialı güclənir. Xüsusilə qeyd 
etməliyəm ki, uğurlu iqtisadi siyasət 
nəticəsində Azərbaycan bu gün çox 
böyükmiqyaslı sosial layihələri icra edə 
bilir. Əgər bizim maliyyə imkanlarımız 
olmasaydı, maddi vəziyyətimiz pis 
olsaydı, biz bu layihələri, bu təşəbbüsləri 
irəli sürə bilməzdik. Vaxtilə müavinəti 
almış vətəndaşlar o zaman az məbləğ 
alıblar. O vaxt əgər biz onu dollara 
çevirsək, müavinət təqribən 20-50 dollar 
ətrafında idi. Yəni, imkanımız buna çatır-
dı, imkan yox idi. Ancaq bu gün 11 min 
manat tam başqa dəyər təşkil edir. Ona 

görə ölkəmizin iqtisadi inkişafı, maddi 
vəziyyətin yaxşılaşdırılması imkan verir 
ki, biz bir çox sosial layihələri icra edək. 
Biz yüzdən çox şəhərciyi öz pulumuz-
la tikmişik, 6650 şəhid ailəsinə mənzil 
verilib. Qeyd etdiyim kimi, bütün şəhid 
ailələri mənzillərlə təmin olunacaqlar, 
ardıcıllıqla, artıq proqram tutulur. 

Ölkəmizin hərbi potensialının 
möhkəmlənməsi üçün çox böyük vəsait 
tələb olunur. Biz indi ordumuzu ən mü-
asir silahlarla təchiz edirik. Nəyə görə? 
Çünki biz müharibə şəraitindəyik. Ona 
görə ki, bizim torpaqlarımız işğal altında-
dır. Bu məqsədlər üçün də böyük vəsait 
ayrılır. Ötən il Bakıda iki hərbi parad 
keçirilmişdir. Bu paradlar bizim çox güclü 
hərbi potensialımızı göstərdi. Bu gün 
Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında 
ən güclü ordular sırasındadır. Biz ölkə 
qarşısında duran problemləri hərtərəfli 
həll etməyə çalışırıq. Sosial məsələlərin 
həlli prioritetdir. Ancaq bu məsələlərin 
həllinə nail olmaq üçün güclü iqtisadiy-
yat olmalıdır. Ona görə iqtisadi inkişaf 
bundan sonra da elə olmalıdır ki, sosial 
layihələri icra etməyə imkan versin.

Bilirsiniz, biz indi bazar iqtisadiyyatı 
şəraitində yaşayırıq və bazar iqtisadiy-
yatının öz qanunları var. Bəzi hallarda 
bazar iqtisadiyyatı sosial siyasətlə o 
qədər də uzlaşmır. Hesab edirəm ki, 
ölkəmizin uğurlu inkişaf modeli bu iki 
önəmli amilin hər iki istiqamətini özündə 
ehtiva edir. Çünki biz iqtisadi inkişafa 
ona görə nail olmaq istəyirik ki, sosi-
al məsələləri daha genişmiqyaslı həll 
edək və vətəndaşlarımız daha da yaxşı 
yaşasınlar. Ağır vəziyyətdə yaşayan 
vətəndaşlara biz imkan daxilində kömək 
göstəririk. Biz evini, eşiyini, torpağını 
itirmiş vətəndaşlar üçün şəhərciklər sa-
lırıq, evlər tikirik, onlara mənzillər veririk. 
Bu gün hələ də öz maddi imkanlarını 
lazımi səviyyədə təmin edə bilməyən 
vətəndaşlara dövlət tərəfindən ünvanlı 
sosial yardım göstərilir. 

Azərbaycan dünya miqyasında nadir 
ölkələrdəndir ki, ünvanlı sosial yardım 
proqramı çox geniş miqyas alıb. Biz indi 
hələ ki, işlə özünü təmin edə bilməyən 
vətəndaşlar üçün yeni imkanlar axtarırıq, 
tapırıq, özünüməşğulluq proqramı artıq 
geniş vüsət alacaqdır. Təkcə bu il 7 min 
ailə özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə 
olunacaq. Nəyə görə? Çünki imkanı 

olmayan ailələr dövlət tərəfindən xüsusi 
vasitələrlə təmin olunsunlar ki, onlar 
özləri üçün kiçik biznes qura bilsinlər. 
Bütün bu işləri görmək üçün əlbəttə 
ki, ölkəmizdə bugünkü siyasət davam 
etdirilməlidir. Bu siyasət yeganə düzgün 
siyasətdir. Məhz bu siyasət nəticəsində 
Azərbaycan dünya miqyasında müstəqil 
ölkə kimi özünü göstərə bilib. 

Bu gün çıxışlarda Cocuq 
Mərcanlıdan danışıldı. Cocuq Mərcanlı 
bizim əyilməz iradəmizin rəmzinə 
çevrilib. Cocuq Mərcanlının abadlaşdı-
rılması, yenidən qurulması hərbi qələbə 
nəticəsində mümkün olmuşdur. Biz 
sübut etdik ki, döyüş meydanında da 
düşməndən üstünük. Biz ermənilərin, 
Ermənistan rəhbərliyinin uzun illər 
ərzində yaratdıqları mifi tamamilə 
darmadağın etdik. Onlar sübut etməyə 
çalışırdılar ki, hərbi cəhətdən bizdən 
üstündürlər və buna görə də 1990-cı 
illərin əvvəllərində bizim torpaqlarımızı 
zəbt edə biliblər. Bu işğalın səbəbləri 
haqqında Azərbaycan ictimaiyyəti 
yaxşı bilir. Onun başlıca səbəbi o vaxt 
Azərbaycan rəhbərliyində təmsil olu-
nan xəyanətkar, satqın, səriştəsiz, 
biliksiz adamlardır. Onlar öz aralarında 
mübarizə, müharibə apararaq imkan 
verdilər ki, düşmən torpaqlarımızı zəbt 
etsin. Aprel döyüşləri bütün dünyaya 
göstərdi ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, 
Azərbaycan əsgəri, zabiti qorxmaz 
zabit və əsgərdir, peşəkardır. Göstərdi 
ki, ölkəmizin güclü ordusu var və onu 
göstərdi ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt 
bu işğalla barışmayıb və barışmayacaq. 
Aprel döyüşlərindən iki il sonra uğurlu 
Naxçıvan əməliyyatı keçirildi. 2016-cı ilə 
nisbətən daha böyük, bir neçə dəfə bö-
yük ərazi nəzarətimizə keçdi, işğalçılar-
dan azad edildi. Bu gün biz Ermənistan 
ərazisindən keçən strateji yollara, 
kommunikasiyalara nəzarət edirik. Biz 
bundan sonra da öz hərbi gücümüzü 

artıracağıq. Biz münaqişəni sülh yolu 
ilə həll etmək istəyirik. Biz istəmirik ki, 
şəhidlər olsun, istəmirik ki, gənclərimiz 
şəhid olsun. Münaqişəni sülh yolu ilə həll 
etmək üçün həm siyasi, həm iqtisadi, 
həm hərbi güc olmalıdır. Bu gün bu üç 
amil var və ölkəmizi gələcəyə aparır. 

Əziz bacılar, qardaşlar, nənələr, 
babalar, mən bir daha sizə öz dərin 

hörmətimi bildirmək istəyirəm. Siz Vətən 
üçün gözəl övladlar yetişdirmisiniz. Siz 
öz yaxınlarınıza arxa-dayaq olmusunuz. 
Siz öz şəhid olmuş övladlarınızla fəxr 
edə bilərsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı 
şəhidlərimizlə fəxr edir. Şəhidlərimiz 
daim bizim ürəyimizdə yaşayır və əbədi 
yaşayacaqdır. Sağ olun. 

*  *  *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

*  *  *
Qeyd edək ki, şəhid ailələrinə diqqət 

və qayğı Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi siyasi kursun mühüm 
istiqamətlərindən biridir. İndiyə qədər bu 
kateqoriyadan olan vətəndaşlara 6654 
mənzil, 6144 avtomobil, ötən il isə 626 
mənzil verilib. Bu il həmin vətəndaşlara 
azı 800 mənzilin təqdim olunması 
nəzərdə tutulur. Şəhid ailələrinə və 
müharibə əlillərinə, Milli Qəhrəmanlara 
verilən Prezident təqaüdünün də 
məbləği ötən dövrdə mütəmadi artırılıb, 
bu qəbildən olan insanların uşaqlarına 
aylıq sosial müavinətin verilməsi təmin 
olunub. Bununla da şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsi ildən-ilə yaxşılaşıb, 
dövlətimizin başçısının bu sahədə 
həyata keçirdiyi tədbirlər ictimaiyyət 
tərəfindən hər zaman böyük rəğbət 
və məmnunluqla qarşılanıb. 2018-ci 
ildə keçirilən prezident seçkilərindəki 
qələbəsindən sonra Prezident İlham 
Əliyevin imzaladığı ilk Fərman da bu 
qəbildəndir. Şəhid ailələrinə birdəfəlik 
ödəmənin verilməsini nəzərdə tutan 
bu Fərman onların sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində ən 
mühüm addımlardan olmaqla ölkə 
vətəndaşlarının rifahının dirçəldilməsinə 
xidmət edən ən humanist addımlardan 
biri kimi qəbul edilməlidir. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şəhid ailələri ilə görüşüb



Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin 
təyin edilməsi Qaydaları haqqında 2009-cu il  

20 noyabr tarixli Sazişdə dəyişikliklər edilməsi barədə 
Protokolun təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Müstəqil Dövlətlər Birliyində malların mənşə ölkəsinin 

təyin edilməsi Qaydaları haqqında 2009-cu il 20 noyabr 
tarixli Sazişdə dəyişikliklər edilməsi barədə 2017-ci il no-
yabrın 3-də Daşkənd şəhərində Azərbaycan Respublikası 
Hökumətinin qeyd-şərtlə imzaladığı Protokol təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Protokol 
qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti onun müddəalarının həyata keçirilməsi 

üçün tədbirlər görsün.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 

Protokolun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili 
prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Müstəqil Dövlətlər 
Birliyinin İcraiyyə Komitəsinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının  
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması 

haqqında” 2016-cı il 3 fevral tarixli 760 nömrəli, “İnzibati xətalar haqqında 
işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 

barədə” 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli,  “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin 
baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan 

vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 3 may tarixli 
1361 nömrəli və “Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin aparılması 
Qaydaları”nın və “Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrindən istifadə 

haqqının məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 29 mart tarixli  
1901 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 4 
oktyabr tarixli 288 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 
fevral tarixli 760 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 
224) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.1-ci bənddən “və strukturunun” sözləri çıxarılsın;
1.2. 3-cü hissə ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il  

23 fevral tarixli 1256 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 200, 
№ 6, maddə 1105, № 9, maddə 1638, № 11, maddə 1984; 
2018, № 2, maddə 199, № 3, maddələr 415, 419, 429,  
№ 5, maddələr 915, 927, № 7 (I kitab), maddə 1481,  
№ 8, maddə 1698, № 11, maddələr 2242, 2289; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr tarixli 
409 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati xətalar 
haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
Siyahısı”nın 14.1-ci və 14.2-ci bəndlərində “Direktorlar 
Şurasının sədri, sədrin müavini, Baş icraçı direktor və onun 
müavinləri, Direktorlar Şurasının üzvləri, İdarə Heyətinin 
üzvləri (departament direktorları)” sözləri “İdarə Heyətinin 
sədri, sədrin müavinləri və digər üzvləri, departament direk-

torları” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may 

tarixli 1361 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 5, maddə 765, № 9, maddə 
1650, № 10, maddə 1789, № 12 (I kitab), maddələr 2314, 
2321; 2018, № 1, maddə 54, № 2, maddələr 200, 219,  
№ 3, maddələr 416, 430, 448, № 5, maddələr 916, 919,  
№ 6, maddə 1243, № 9, maddələr 1828, 1840,  
№ 11, maddələr 2274, 2289; Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 383 nömrəli, 21 de-
kabr tarixli 430 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş “Rayon 
(şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli 
şəxslərin Siyahısı”nın 33.1-ci bəndində “Direktorlar Şurasının 
sədri, onun müavini, Direktorlar Şurasının üzvləri, baş icraçı 
direktor, onun müavinləri, İdarə Heyətinin üzvləri (depar-
tament direktorları)” sözləri “İdarə Heyətinin sədri, sədrin 
müavinləri və digər üzvləri, departament direktorları” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 29 
mart tarixli 1901 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 451) 
ilə təsdiq edilmiş “Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət 
reyestrinin aparılması Qaydaları”nın 11.2-ci bəndində “Baş 
icraçı direktorunun” sözləri “İdarə Heyəti sədrinin” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli  
1181 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Mingəçevir şəhərinin, Yevlax və  

Ağdaş rayonlarının inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə dair 
 pilot layihə”də dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 

dekabr tarixli 1181 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 12, maddə 
2099; 2017, № 8, maddə 1521; 2018, № 2, maddə 193, 
№ 5, maddə 922) ilə təsdiq edilmiş “Mingəçevir şəhərinin, 
Yevlax və Ağdaş rayonlarının inzibati ərazilərində icbari tib-

bi sığortanın tətbiqinə dair pilot layihə”nin 3.2-ci bəndində   
“2019-cu il fevralın 1-də” sözləri “2020-ci il yanvarın 1-də” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə 

əlaqədar əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması 

ölkədə həyata keçirilən sosialyönümlü siyasətin əsas 
istiqamətlərindən biridir. Son illərdə ölkəmizdə əhalinin, 
xüsusilə Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi, bu qəbildən 
olan insanların sağlamlıq, reabilitasiya və yaşayış 
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm tədbirlər həyata 
keçirilmişdir və bu istiqamətdə işlər uğurla davam etdirilir. 
1997–2018-ci illər ərzində dövlət Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə və şəhid ailələrinə 6500-dən çox mənzil vermişdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və 
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil ol-
muş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi 
məqsədilə qərara alıram:

1. Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 

mənzillərin alınması məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 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 1.18.3-cü yarımbəndində 
göstərilən vəsaitin 35,0 (otuz beş) milyon manatı 
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
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, 28 yanvar 2019-cu il

İsmayıl Şıxlının 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

2019-cu ilin mart ayında Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi, istedadlı nasir, tanınmış 
ədəbiyyatşünas, pedaqoq və ictimai xadim, Xalq yazıçısı 
İsmayıl Qəhrəman oğlu Şıxlının anadan olmasının 100 illiyi 
tamam olur. 

İsmayıl Şıxlı koloritli xarakterlər və yüksək mənəvi-
əxlaqi keyfiyyətlərə malik surətlərlə zəngin yaradıcılığı ilə 
Azərbaycan xalqının bədii fikir salnaməsinə yeni parlaq 
səhifə yazmış söz ustalarındandır. Ədibin məşhur “Dəli 
Kür” romanı ictimai şüurda dönüşə və özünüdərkə yol açan 
mühüm ədəbi-mədəni hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. 
Sənətkarın klassik irsin ənənələrini davam etdirməklə və 
folklor xəzinəsindən bəhrələnməklə meydana gətirdiyi 
əsərlərdə dərin həyat fəlsəfəsi öz dolğun ifadəsini tapmışdır. 
Üslubun mükəmməlliyi, bədii dilin obrazlılığı, daxili aləmin 
təsvirinin genişliyi və əlvanlığı İsmayıl Şıxlı nəsrinə xas olan 
səciyyəvi cəhətlərdir. Taleyüklü məsələlərə münasibətdə 
daim vətəndaş ziyalı mövqeyi nümayiş etdirmiş İsmayıl 
Şıxlının fəaliyyəti bütövlükdə azərbaycançılıq məfkurəsinə 

sədaqətin və ənənəvi dəyərlərə ehtiramın bariz nümunəsidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişafı naminə təqdirəlayiq xidmətlər 
göstərmiş Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 
100-cü ildönümünün qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi 
ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə almaqla, Xalq yazıçısı 
İsmayıl Şıxlının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər 
planını hazırlayıb həyata keçirsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Davosda   
“Rossiya 1” televiziya kanalına müsahibəsi

 � Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 21-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Davosda “Rossiya 1” 
televiziya kanalına müsahibə verib. Həmin müsahibə yanvarın 28-də 
“Rossiya 24” kanalında yayımlanıb. 

“Rossiya 24” telekanalının apa-
rıcısı dedi: Bəzi ölkələrin beynəlxalq 
təşkilatların qərarlarına, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə 
seçici yanaşması mövcud dünya 
quruluşuna mənfi təsir edir. Qaydaların 
pozulması ölkələr arasında gərginliyə 
gətirib çıxarır, qarşılıqlı fəaliyyətin 
səviyyəsi aşağı düşür və biznesi apar-
maq çətinləşir. 

Bu fikirləri həmkarım Nailə 
Əsgərzadəyə müsahibəsində Davos 
İqtisadi Forumunun kuluarlarında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
bildirib. Həmin müsahibəni təqdim 
edirik.

-İlham Heydər oğlu, suallarımıza 
cavab verməyə razılaşdığınız üçün 
çox sağ olun. Bu il neft bazarında 
hansı vəziyyəti gözləmək olar və 
qiymətlər necə ola bilər?

-Mən düşünürəm ki, hər şey 
OPEC+ formatında birləşən ölkələr 
arasında razılıqların necə yerinə 
yetirildiyindən asılı olacaq. Azərbaycan 
öz tərəfindən zəruri tədbirləri görüb, 
neft hasilatının azaldılması ilə bağlı 
öhdəliklər götürüb və biz bu öhdəlikləri 
icra edirik. Buna görə də düşünürəm 
ki, əgər bütün ölkələr bu məsələyə 
məsuliyyətlə yanaşsalar, onda yəqin 
ki, qiymət bugünkü səviyyədə qala-
caq. Bu, barrelə görə 60-70 dollar 
deməkdir. Hərçənd bütün il üçün 
proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Amma 
düşünürəm ki, əksər təhlilçilərin 

qiymətləndirməsinə görə təxminən bu 
səviyyə real ola bilər və həmçinin o, 
həm şirkətlər, həm ixracatçı ölkələr, 
həm də istehlakçılar üçün daha 
məqbuldur.

-Ötən ilin sonunda məlum oldu 
ki, Amerikanın neft-qaz şirkətləri 
25 il sonra Azərbaycanı tərk etmək 
qərarını qəbul ediblər. Bu qərar nə 
ilə əlaqədardır və onları kim əvəz 
edə bilər?

-Belə təcrübə əvvəllər də olub. 
Azərbaycan, sizin artıq qeyd etdiyiniz 
kimi, 25 il ərzində Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda iri neft və qaz 
yataqlarının kəşfiyyatı və işlənilməsi 
üzrə beynəlxalq şirkətlərlə uğurla 
işləyir. Bu illər ərzində bəzi şirkətlər 
öz paylarını satıblar, bəzi şirkətlər isə 
paylarını alıblar. Yəni, bu, təbii pro-
sesdir və deməliyəm ki, Azərbaycanın 
neft-qaz layihələri çox gəlirlidir. Təkcə 
son 15 il ərzində bizim iqtisadiyyatımı-
za 250 milyard dollara qədər sərmayə 
qoyulub. Bu sərmayələrin yarısı 
xaricidir və bunların böyük əksəriyyəti 
neft-qaz sektoruna aiddir. Həmçinin 
bizim neftimizi bir çox istiqamətlərə 
nəql etməyə imkan verən ixrac neft 
və qaz boru kəmərləri inşa edilib. 
Buna görə də bu gün, əlbəttə, neft-
qaz layihələrinin gəliri artır. Hər bir 
şirkətin öz sərmayə siyasəti, strategi-
yası var, hansısa şirkət payını sataraq 
layihədən çıxmağa üstünlük verir. 
Deməliyəm ki, 25 il ərzində bizim əsas 

enerji tərəfdaşlarımız artıq lap çox-
dandır özlərinin qoyduqları vəsaitləri 
sayəsində böyük qazanc əldə ediblər. 
Buna görə də düşünürəm ki, Amerika 
şirkətlərinin öz paylarını satmaq qərarı 
tamamilə təbiidir və onları kimlərin 
alacağı kimlərə təklif etmələrindən 
asılı olacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın 

bu ehtiyatlara sahib ölkə kimi həmin 
sövdələşməni təsdiq, yaxud inkar 
etmək haqqı var. Amma, bir qayda 
olaraq, əvvəlki bütün sövdələşmələr 
tərəfimizdən təsdiqlənib.

- Belə təəssürat yaranır ki, 
bu gün dünyada əsas qayda 
ölkələr arasında münasibətlərdə, 

beynəlxalq ticarətdə heç bir qayda-
nın olmamasıdır. Bunun təhlükəsi 
nədədir?

-Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatların 
qərarları yerinə yetirilməyəndə, yaxud 
qərəzli seçimlə yerinə yetiriləndə, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri də 
seçim əsasında, bəzi hallarda bir neçə 

gün ərzində yerinə yetiriləndə, bəzi 
hallarda isə 20 ildən çox müddətdə 
kağız üzərində qalanda, əlbəttə ki, 
bütün bunlar dünya nizamının po-
zulmasına gətirib çıxarır. Qaydaların 
olmaması, yaxud onların pozulması 
da əlbəttə ki, fəsadlara gətirib çıxarır, 
yəni, etimad pozulur, ölkələr arasında 
qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsi aza-
lır. Bu da müəyyən münaqişələrə, 
bir çox ölkələr arasında müəyyən 
çətinliklərə, gərginliyə gətirib çıxarır. 
Buna görə də yaxşı, yaxud pis olma-
sından asılı olmayaraq, artıq hazır-
lanmış mexanizm mövcuddur. Bu, 
həm beynəlxalq münasibətlərə, həm 
iqtisadi, həm də sərmayə ilə bağlı olan 
məsələlərə aiddir. Biz, Azərbaycan o 
ölkəyik ki, həmişə qanunun aliliyinə, 
beynəlxalq hüququn normalarına 
əməl edilməsinə, o cümlədən apa-
rıcı beynəlxalq təşkilatların bütün 
qərar və qətnamələrinin qeyd-şərtsiz 
yerinə yetirilməsinə çalışırıq. Odur ki, 
əlbəttə, bugünkü mənzərəni müşahidə 
etmək kədərlidir. Bu, dediyim kimi, 
həm beynəlxalq, həm də iqtisadi 
problemlərlə bağlı məsələlərə aid-
dir. Etimad itirilir, gözləntilər pozulur 
və biznesi aparmaq çətinləşir. Bizim 
ölkəyə gəlincə isə deməliyəm ki, biz 
həm beynəlxalq məsələlərdə, həm də 
bütün müqavilələr, investisiya layihələri 
üzrə öhdəliklərin icrası ilə bağlı imza-
ladığımız sənədləri həmişə tamamilə 
dəqiq yerinə yetirmək əzmindəyik.

-Çox sağ olun.
-Sağ olun.  

AZƏRTAC
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Ekspert: Ermənistanda siyasi məhbusun ölümünə 
beynəlxalq sükut Avropa və ABŞ strukturlarında  

erməni lobbisinin fəal iş apardığını bir daha təsdiqlədi
 � Ermənistanın müxalif partiya və sayt rəhbəri Mqer 

Yeqiazaryanın aclıq keçirdiyi həbsxanada ölməsi bu ölkədəki 
saxta demokratikləşmə prosesinin və beynəlxalq strukturların ikili 
standartlar siyasətinin mahiyyətini ifşa etmək baxımından çox 
tutarlı faktdır. Bunu Trend-ə açıqlamasında "Bakı xəbər" qəzetinin 
baş redaktoru, siyasi ekspert Aydın Quliyev deyib.

Baş redaktor bildirib ki, Ermənistan 
həbsxanasında siyasi dustağın ölüm 
hadisəsinə qədər onun aclıq keçirməsi 
faktı nə qədər laqeyd qarşılanırdısa, 
aclıq edən dustaq öldükdən sonra da 
bu fakta bir o qədər laqeyd münasibət 
xüsusilə, Avropa strukturları tərəfindən 
sərgiləndi ki, bu da təkzibolunmaz ikili 
standartlar siyasətidir:

"Bir halda Avropa və ABŞ-ın məlum 
strukturları Ermənistanda insan haqla-
rına və demokratiyaya zidd prosesləri 
pərdələməkdə yerli hakimiyyətin fəal 
tərəfdaşı kimi çıxış edirsə, başqa bir 
ölkənin timsalında reallığı on dəfələrlə 
şişirdərək saxta ittiham faktları formalaş-
dırmaq siyasətinin təzahürünü görürük. 
Bir neçə həftə öncə Azərbaycanda 
Mehman Hüseynov adlı gənc məhbusun 
məsələsini şişirdərək Azərbaycana təsir 
alətinə çevirmək oyunları o qədər güclü 
aparılırdı ki, hətta bu qondarma ittiham 
oyununa Avropa Parlamenti, ABŞ-ın 
bəzi Konqres nümayəndələri və bəzi 
idarə olunan tanınmış media qurum-
ları da cəlb edilmişdi. Ən sonda tam 
sübut olundu ki, Azərbaycanda həmin 
məhbusun aclıq etdiyi barədə dolaşan 
məlumatlar təşkil edilmiş siyasi şou-
dur və bunun arxasında Azərbaycana 
təzyiq göstərmək və saxta ittihamlar irəli 
sürmək istəyən ikili standartlı beynəlxalq 
dairələr və onlarla qeyri-şəffaf 
işbirliyində olan radikal siyasi dairələr 
dayanır. Biz bu gün Azərbaycanda və 
Ermənistanda göstərilən iki fakta dünya 
dairələrinin prinsipcə eyni olan ikili stan-
dartla yanaşmasının şahidi oluruq".

Ekspert qeyd edib ki, Ermənistanda 
real siyasi məhbus faktına, siyasi 
dustağın, həqiqətən, aclıq keçirməsi və 
aclıqdan ölüm faktına sükütla yana-
şan Avropa Parlamentinin və digər 
beynəlxalq demokratik institutlatın sükut 
və hərəkətsizliklə müşayiət olunan ikili 
standartlar siyasəti ortadadır:

"Azərbaycanda Mehmanın işi-
ni ağlasığmaz səviyyədə şişirtmək 
və Ermənistanda real və dəhşətli bir 
faktı görməzdən gəlmək eyni dərəcədə 
qərəzli və ikili standartlar siyasətinin 
təzahürləridir. Məsələnin ən pis və 
bağışlanmaz tərəfi odur ki, hər iki 
ölkədəki siyasi proseslərə ayrı-seçkilik 
prinsipi ilə yanaşma artıq formalaşmış 
siyasətdir və illərdən bəri davam etdirilir. 
Biz bu yolverilməz münasibəti seçkilərin 
nəticələrinə, kütləvi aksiyalara, insan 
hüquqlarının müdafiəsinə, Dağlıq Qara-
bağ məsələsinə və çox geniş spektrdə 
bir sıra başqa məsələlərə münasibətdə 
də görürük. Tutarlı fakt olaraq tək onu 
xatırlayaq ki, 2008, 2013 və 2018-ci 

illərdə Ermənistandakı seçkilər aşkar 
kütləvi pozuntu və cəmiyyətin inamsızlı-
ğı şəraitində keçsə də, ATƏT, AŞ PA və 
ABŞ Dövlət Departamenti və Konqres 
üzvləri tərəfindən sanki demokratiyanın 
təntənəsi kimi çox uyğunsuz qiymət 
aldı. Necə ola bilər ki, 2013-cü ildə 
Ermənistan cəmiyyətinin 50 faizdən ço-
xunun səsini alan bir iqtidar cəmi 5 ildən 
sonra heç 5 faiz də səs toplaya bilmir? 
Halbuki Avropa və digər Qərb institutları 
Sarkisyan iqtidarının 50 faiz səs topla-
dığına böyük ruh yüksəkliyi ilə dəstək 
vetmişdilər. İkili yanaşma, korrupsiya və 
"konyak diplomatiyası"nın real təsirlərini 
göstərmək baxımından bundan tutarlı 
faktlar ola bilməz".

O vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev bir neçə həftə əvvəl 
hökumət müşavirəsində Ermənistan 
hakimiyyətləri ilə beynəlxalq seçki insti-
tutlarının cinayətkar əməkdaşlıqlarının 
araşdırılmasını gündəmə gətirdi və bu 
bəyanat qısa müddətdə çox geniş rezo-
nans doğurdu: "Bütün sağlam düşüncəli 
demokratik dairələr bu fikrin üstündə 
qəti qərarlaşıb ki, Azərbaycan Preziden-
tinin çox unikal xarakter daşıyan məlum 
çağırışı ilə bağlı mötəbər araşdırma-
lar başlayana qədər Azərbaycana və 
Ermənistana münasibətdə ikili stan-
dartlar siyasəti də təəssüf ki, davam 
edəcək".

A.Quliyev bildirib ki, Ermənistanda 
siyasi dustaq edilmiş siyasətçinin 
ölümünə beynəlxalq sükut Avropa və 
ABŞ strukturlarında erməni lobbisinin 
həqiqətən də fəal iş apardığını növbəti 
dəfə təsdiqlədi: "Eyni zamanda, o da bir 
daha təsdiqlənir ki, Azərbaycanın uzun 
illər boyu bu günədək xüsusilə, insan 
haqları məsələsində ikili standartlar 
siyasətinin davamlı hədəfi olması danıl-
maz faktdır".

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
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“Viza blankının doldurulması Qaydası”nın, 
“Viza almaq üçün ərizə-anket”in nümunəsinin 
və “Azərbaycan Respublikasına əcnəbini və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxsi dəvət edən tərəfin 
vəsatəti”nin nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  
2014-cü il 19 mart tarixli 87 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu 
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-
cü il 19 mart tarixli 87 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 3, maddə 
318; 2016, № 5, maddə 944; 2018, № 5, maddə 1109, 

№ 10, maddə 2141) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - 
“Viza almaq üçün ərizə-anket”in 38-ci bəndinə aşağıdakı 
məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin:

“Azərbaycan Respublikasında 15 gündən artıq 
müvəqqəti olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Məlumat 
və qeydiyyat üçün: www.migration.gov.az. / The foreigners 
and stateless persons temporary staying in the Republic 
of Azerbaijan for more than 15 days must get registered 
upon place of stay. For information and registration: www.
migration.gov.az.”. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
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Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin kollegiyasının 
tərkibi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2018-ci il 21 sentyabr 
tarixli 278 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət Turizm Agentliyi haqqında 
Əsasnamə”nin 5.7-ci bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Turizm Agentliyinin kollegi-
ya üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarət 

müəyyənləşdirilsin və aşağıdakı 
tərkibdə təsdiq edilsin:

Kollegiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Turizm Agentliyinin sədri

Kollegiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Turizm Agentliyinin sədrinin müavini
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Turizm Departamentinin direktoru 
Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Turizm Agentliyinin Aparatının rəhbəri

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyi Aparatının turizm 
siyasəti və strategiyası şöbəsinin 
müdiri

Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetinin rektoru

Azərbaycan Turizm Bürosunun 
İdarə Heyəti sədrinin müavini.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin başçılıq etdiyi  
nümayəndə heyəti Strasburq şəhərində səfərdə olub

 � Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti İnsan 
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri 
Quido Raimondinin dəvəti ilə yanvarın 23-dən 
26-dək “Məhkəmə hakimiyyətinə etimadın 
gücləndirilməsi” mövzusunda keçirilmiş 
beynəlxalq məhkəmə-hüquq seminarında, habelə 
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin 
2019-cu il məhkəmə ilinin açılışına həsr edilmiş 
rəsmi tədbirlərdə iştirak etmək üçün Fransanın 
Strasburq şəhərində səfərdə olub. 

Konstitusiya 
Məhkəməsinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, tədbirdə 
İnsan Hüquqları üzrə 
Avropa Məhkəməsi ilə 
milli yuxarı məhkəmələr 
arasında əlaqələr, Avro-
pa Məhkəməsinin pre-
sedent hüququnun milli 
məhkəmələr tərəfindən 
tətbiqinə dair və digər 

məsələlər ətrafında çıxış-
lar edilib, fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Səfər  zamanı 
bir sıra  Avropa 
ölkələrinin  Konstitusiya 
Məhkəmələrinin sədrləri 
və Avropa Məhkəməsinin 
hakimləri ilə görüşlər keçiri-
lib, qarşılıqlı məhkəmə hü-
quq əməkdaşlığının praktiki 
məsələləri müzakirə edilib.

Azərbaycan Prezidentindən şəhid ailələrinə böyük diqqət
 � “Aprel döyüşləri bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan 

güclü dövlətdir, ölkəmizin güclü ordusu var və xalqımız heç vaxt 
işğalla barışmayacaq”. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva yanvarın 
28-də Prezident Sarayında şəhid ailələri ilə görüşən zaman dövlət 
başçısı demişdir. 

Azərbaycanın güclü hərbi poten-
sialı, dünyadakı nüfuzu, artan imkan-
ları sayəsində danışıqlar prosesində 
mövqelərimizin kifayət qədər 
gücləndiyini bildirən cənab Prezident 
vurğulamışdır ki, bizim üçün ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün bərpası ən vacib 
məsələdir və münaqişə ilə bağlı qəbul 
olunan çoxsaylı qətnamələr ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünə beynəlxalq dəstəyi 
təmin edib. 

Görüşdə dövlətimizin başçısı son 
illərdə ordu quruculuğu istiqamətində 
böyük işlərin görüldüyünü bildirərək, 
müharibədən əziyyət çəkən insanların 
qayğı ilə əhatə olunduğunu demişdir. 
Ötən dövrdə məcburi köçkünlər üçün 
100-dən çox qəsəbənin tikildiyini, bu 
kateqoriyadan olan insanlara yeni 
mənzillərin verildiyini və bu prosesin bu 
il də davam etdiriləcəyini deyərək, şəhid 
ailələrinin də ev və avtomobillərlə təmin 
edildiyini diqqətə çatdırmışdır. 

2018-ci ildə Prezident seçildikdən 
sonra ilk fərmanının şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə 
bağlı olduğunu vurğulayan dövlətimizin 
başçısı bu fərmanla 10 minə yaxın 
şəhid ailəsinə 11 min manat məbləğində 
birdəfəlik ödəmələrin verilməsinin 
nəzərdə tutulduğunu, artıq  3 mindən 
çox şəhid ailəsinin bu vəsaiti aldığını de-
mişdir. Vaxtilə müavinət almış ailələrlə 
bağlı araşdırmalar aparıldığını, onların 
aldığı vəsaitin bu günün məzənnəsi ilə 
uyğunsuzluq təşkil etdiyini nəzərə ala-
raq yeni imzaladığı fərmana əsasən 11 
min manat alacaq vətəndaşların sayının 
artdığını bildirmişdir.

Cənab Prezident birdəfəlik ödəməni 
almaq üçün istifadə olunan plastik 
kartları şəhid hərbi qulluqçularının 
vərəsələrinə təqdim edərək, xalqa 
xidmət etməyin onun üçün böyük fərəh 
olduğunu, bu gün ölkəmizin sürətlə 
inkişaf etdiyini, uğurlu iqtisadi siyasət 
nəticəsində Azərbaycanda böyük sosial 

layihələrin icra olunduğunu vurğulamış-
dır. Bildirmişdir ki, qarşıya qoyulan əsas 
məqsəd vətəndaşların sosial vəziyyətinin 
günbəgün yaxşılaşdırılmasıdır. 

Qeyd edək ki, şəhid ailələrinə diqqət 
və qayğı Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi siyasi kursun mühüm 
istiqamətlərindən biridir. İndiyə qədər 
bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara 
6654 mənzil, 6144 avtomobil, o 
cümlədən təkcə ötən il 626 mənzil 
verilib. Bu il həmin vətəndaşlara azı 
800 mənzilin təqdim olunması nəzərdə 
tutulur. Şəhid ailələrinə və müharibə 
əlillərinə, Milli Qəhrəmanlara verilən 
Prezident təqaüdünün də məbləği 
ötən dövrdə mütəmadi artırılıb, bu 
qəbildən olan insanların uşaqlarına 
aylıq sosial müavinətin verilməsi təmin 
olunub. Bununla da şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsi ildən-ilə yaxşılaşıb, 
dövlətimizin başçısının bu sahədə 
həyata keçirdiyi tədbirlər ictimaiyyət 
tərəfindən hər zaman böyük rəğbət və 
məmnunluqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, ötən dövrdə 3100 
şəhid hərbi qulluqçunun 4200-ə qədər 
vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə həyata 
keçirilib, bu istiqamət üzrə 34 milyon 
manat vəsait ödənilib. Hazırda 6444 
şəhidin vərəsələrinə ödənişlər davam 
etməkdədir.

Cənab Prezidentin yanvarın 28-
də imzaladığı yeni fərmanla birdəfəlik 
ödəmənin əhatə dairəsi daha da 
genişlənib. Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyü uğrunda 1997-ci ilin 
avqust ayının 2-dək şəhid olmuş əlavə 
2725 şəhidin (o cümlədən 11000 manat-
dan az sığorta ödənişi almış 2264 şəhid 
hərbi qulluqçunun və 461 şəhid polisin) 
vərəsələrinə də birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi tapşırılıb. Yeni fərmanla 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi prosesi ar-
tıq 12268 şəhidin vərəsələrini əhatə edir 
və bu məqsədlər üçün ümumilikdə 135 
milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. 

     Şəhid ailələrinə birdəfəlik 
ödəmənin verilməsini nəzərdə tutan 
bu fərman onların sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində mü-
hüm tədbirlərdən olmaqla, ölkə 
vətəndaşlarının rifahının dirçəldilməsinə 
xidmət edən ən humanist addımlardan 
biri kimi qəbul edilməlidir. 

Etiraf etmək lazımdır ki, ölkəmizdə 
şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində mühüm addımlar atılır. 
Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə, 
Milli Qəhrəmanlara Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin aylıq təqaüdünün 
məbləği ötən dövrdə mütəmadi olaraq 
artırılmaqla Milli Qəhrəmanlar üçün 1500 
manata, şəhid ailələri üçün 242 manata, 
müharibə əlilləri üçün 182 (I qrup əlillər), 
158 (II qrup əlillər) və 121 (III qrup əlillər) 
manata çatdırılıb. Prezident təqaüdü 
ilə yanaşı, müharibə əlillərindən böyük 
əksəriyyəti əlilliyə görə əmək pensiyası, 
pensiya hüququ olmayan az bir qismi isə 
əlilliyə görə müavinət  alır. 

Əmək pensiyası almaq hüququ 
olmayan şəhid ailəsi üzvlərinə və 
müharibə əlillərinin uşaqlarına aylıq 
sosial müavinət verilir. Şəhid ailəsi və 
Milli Qəhrəman ailəsi üzvlərinə əmək 
pensiyası təyin olunarkən əlavə də 
hesablanır, həmçinin şəhid ailələrinin və 
müharibə əlillərinin uşaqları dövlət ali 
və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
ödənişli təhsil aldıqda təhsil haqqı dövlət 
büdcəsi hesabına ödənilir. 

Ölkəmizdə icra olunan 
özünüməşğulluq proqramına müraciət 
edənlər arasında digər həssas qrup-
larla yanaşı, şəhid ailələri və müharibə 
əlillərinə də üstünlük verilir. Təkcə ötən il 
100-dək şəhid ailəsi, mindən çox əlilliyi 
olan şəxs bu proqrama cəlb olunaraq 
aktivlərlə təmin olunub. 

Digər sahələrdə də şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsi məqsədilə mü-
hüm tədbirlər həyata keçirilir və bu 
tədbirlər qarşıdakı dövrdə də ildən-
ilə güclənəcəkdir. Bütün bunlar onu 
deməyə imkan verir ki, ölkəmizdə 
aparılan dövlət siyasətinin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

ABŞ Konqresində 20 Yanvar faciəsi ilə 
bağlı növbəti bəyanat verilib

 � ABŞ Konqresinin 
Nümayəndələr Palatasında Qanlı 
Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümü 
ilə bağlı növbəti bəyanat verilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Arizona 
ştatını təmsil edən Konqres üzvü 
Pol Qosar 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı 
bəyanatla çıxış edib. 

Bəyanatda bildirilir ki, 29 il bun-
dan əvvəl formalaşmaqda olan 
müstəqillik hərəkatının zorla ya-
tırılması məqsədilə sovet ordusu 
Azərbaycana yeridilib. 26 minlik bu 
ordunun Azərbaycanın paytaxtı Bakı 
şəhərində dinc nümayiş iştirakçıları-
na hücumu nəticəsində 140-dan çox 
mülki şəxsi qətlə yetirib, 700-dən çox 
insan yaralanıb.

Qeyd olunur ki, sovet ittifaqı 
qəfil zərbə endirməklə və zor tətbiq 

etməklə yalnız azərbaycanlılara qarşı 
deyil, sovet əsarətində qalmış digər 
millətlərə də xəbərdarlıq etdiyini ümid 
edirdi. Lakin bu hücum azadlıqsevər 
Azərbaycan xalqının əzmini qıra 
bilmədi, əhalinin səylərini daha da 
möhkəmləndirdi. Əhalinin azadlıq və 
demokratiya tələbi müstəqilliyin elan 
edilməsi ilə nəticələndi. 

Bəyanatda Azərbaycanın ABŞ-ın 
regiondakı əhəmiyyətli müttəfiqinə 
çevrildiyi bildirilir. Balkanlarda, İraqda 
və Əfqanıstanda Azərbaycan və ABŞ 
hərbçilərinin birgə xidmət etdikləri xa-
tırlanır, eləcə də ölkəmizin Avropanın 
enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyətli rol 
oynadığı vurğulanır.

Bəyanatın ABŞ Konqresinin rəsmi 
gündəliyində dərc olunmuş ingilis 
dilində mətni ilə https://www.cong-
ress.gov/116/crec/2019/01/25/CREC-
2019-01-25-pt1-PgE93-6.pdf internet 
səhifəsində tanış olmaq mümkündür.  

Yusif  BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

Milli Qəhrəman Viktor Seryoginə  
həsr edilmiş sənədli filmin təqdimatı olub

 � Yanvarın 28-də Milli Aviasiya Akademiyasında 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Viktor Seryoginə həsr edilmiş sənədli 
filmin təqdimatı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir 
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Hava 
Yolları və Milli Aviasiya Akademiyasının 
təşkilatçılığı ilə reallaşıb.

Filmin təqdimatından öncə Mil-
li Aviasiya Akademiyasının rektoru, 
akademik Arif Paşayevin adından 
qonaqları salamlayan akademiyanın 
prorektoru Ədalət Səmədov tədbirin 
əhəmiyyətindən söz açıb. 

Bildirib ki, Milli qəhrəmanlarımızın 
keçdiyi döyüş yolu, Vətən torpaqları 
uğrunda canlarından keçmələri bugün-
kü və gələcək nəsillərə örnəkdir. Viktor 
Seryogin və digər qəhrəmanlarımızın 
döyüşdə göstərdiyi şücaət gənclərin 
vətənpərvərlik tərbiyəsində müstəsna rol 
oynayır.

Vurğulayıb ki, 1944-cü il martın 
23-də Tbilisi şəhərində anadan olan 
V.Seryogin 1986-cı ildə Kremençuq Mül-
ki Aviasiya Məktəbini bitirdikdən sonra 
Zabrat Əlahiddə Aviasiya Dəstəsinə 
məxsus Mİ-2 helokopterinə pilot təyin 
edilib. Onun Azərbaycanın Hərbi Hava 
Qüvvələrinin yaradılmasında böyük 
xidmətləri olub: “Dəfələrlə ordenlərlə 
təltif edilən, Qarabağ müharibəsində 
adı hər kəsə məlum olan Viktor 
sərrast atəşlərlə erməni işğalçılarının 
zirehli texnikasını sıradan çıxarar, 

erməni yaraqlılarının postlarına od 
ələyərdi. Viktor Ağdərə, Şuşa, Ağdam 
səmasında özünəməxsus döyüş yolu 
keçib. Dəfələrlə dinc sakinləri xilas 
edərək təhlükəsiz əraziyə daşıyıb. O, 
1992-ci il yanvarın 28-də dinc sakinləri 
təhlükəsiz yerə apararaq Ağdam-Şuşa 
istiqamətində hərəkət edirdi. Erməni 
yaraqlıları qəfildən vertolyotu atəşə tut-
dular, Viktor alova bürünmüş vertolyotu 
kənara yönəldərək insanların tələf olma-
sının qarşısını ala bildi, özü isə heyətlə 
birlikdə qəhrəmancasına həlak oldu”.

Ə.Səmədov Milli Qəhrəmanın 
xatirəsinin əziz tutulması və bu 
məqsədlə reallaşan tədbirin təşkilində 
əməyi olan hər kəsə təşəkkür edib. 

“Silk Way Helicopter Services” 
Şirkətinin direktoru Azər Sultanov deyib 
ki, belə təqdimatların keçirilməsi Vətən 

torpaqları uğurunda canından keçən 
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə 
hörmətin göstəricisidir: “Biz bu gün 
Viktor Seryoginin döyüş yoldaşları ilə 
çiyin-çiyinə çalışırıq. V.Seryogin və onun 
timsalında bütün qəhrəmanlarımızın 
xatirəsini yad etmək hər zaman vacibdir, 
borcumuzdur”.

Milli Qəhrəmanın şərəfli döyüş yo-
lundan danışan Mədəniyyət Nazirliyinin 
rəsmisi Almaz Sultanzadə film haqqında 
məlumat verib.

Qeyd edib ki, “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları” silsiləsindən 
“Salnaməfilm” studiyasında ekranlaş-
dırılan “Viktor Seryogin” filminin rejis-
soru Cəmil Fərəcov, operatoru Nizami 
Abbasdır. Ekran əsərinin çəkilməsində 
zəhməti olan hər kəsə təşəkkür edən 
A.Sultanzadə şəhidlərin xatirəsinin 
dövlətimiz tərəfindən hər zaman uca 
tutulduğunu qeyd edib. 

Milli Qəhrəmanın döyüş  yoldaşı 
Bayram Muxtarov onun həyat yo-
lundan, döyüşlərdə göstərdiyi 
qəhrəmanlıqlardan bəhs edib, 
xatirələrini bölüşüb.  Bugünkü tədbirin 
gənclərin vətənpərvərlik ruhunda 
böyüməsində, torpağa olan sevgilərinin 
artmasında müsbət rol oynayacağına 
əminliyini bildirən B.Muxtarov belə 
görüşlərin tez-tez təşkil olunmasının 
vacibliyini vurğulayıb.

Sonra qonaqlar filmə baxıblar.



 � Ölkəmizin inkişaf strategiyasında ən önəmli 
istiqamətlərindən biri də insanların sosial məsələləri ilə 
bağlıdır. Azərbaycan hökumətinin daxili siyasətinin mühüm 
xəttinə çevrilmiş bu kurs son illərdə vətəndaşların rifah halının 
daha da yaxşılaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Bu fikri konkret faktlara nəzər 
salmaqla bir daha təsdiqləmək 
mümkündür. Bunun üçün təkcə yola 
saldığımız ildə ölkədə sosial proq-

ramların necə yerinə yetirilməsini 
xarakterizə edən bəzi rəqəmlərə 
nəzər salmaq kifayətdir. Belə ki, 
əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesa-
bat dövründə də əhalinin sosial 
müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqəsi 
üçün müəyyənləşdirilmiş proqram-
lar uğurla icra edilmişdir. Keçən il 
5800-dən çox köçkün ailəsinə yeni 
mənzillər verilmişdir ki, bu, son 
illərin rekord göstəricisidir. Eyni za-
manda, ötən il şəhid ailələrinə, Qa-
rabağ müharibəsi əlillərinə  620-dən 
çox, hərbi qulluqçulara isə 400-ə 
yaxın mənzil paylanılmışdır. 

Hökumət bu il köçkün və şəhid 
ailələrinə, həmçinin hərbiçilərə 
bundan daha çox mənzillərin 
verilməsini nəzərdə tutur. Eyni za-
manda, məcburi köçkünlər üçün yeni 
şəhərciklərin salınması da planlaş-
dırılır. Ötən illər ərzində üst-üstə 
hökumət 300 min məcburi köçkünü 
mənzillə təmin etmişdir. Bu, olduqca 
böyük bir rəqəmdir. İndiyədək dünya-
nın heç bir ölkəsində hökumətin öz 
vətəndaşlarına bu miqyasda dəstək 
göstərməsi müşahidə olunmamışdır. 

Bir neçə gün öncə cənab Pre-
zidentin atdığı növbəti sosialyönlü 
addım isə onu göstərdi ki, ölkə 
başçısı əhalinin yalnız mənzilə 
kəskin ehtiyacı olan sözügedən 
təbəqələrini deyil, ümumiyyətlə, hər 
bir vətəndaşın sosial problemlərini 
diqqət mərkəzində saxlayır. Ölkə 
rəhbərinin imzaladığı müvafiq fərman 
hazırda mənzil şəraitini yaxşılaşdır-

maq istəyən insanlarımız üçün yeni 
bir meydan açır. Bu barədə bir qədər 
ətraflı bəhs etmək istərdim.

Bu il yanvar ayının 25-də 
 Prezident İlham Əliyev “Yaşayış 

sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə 
vermə mexanizminin yaradılması 
haqqında” fərman imzalamışdır. 
Dövlət başçısının bu addımı ilə 
mənzilə təlabatı olan, lakin mənzil 
almaq üçün şəxsi vəsaiti çatışmayan 
vətəndaşlar üçün müqabil şərtlər 
çərçivəsində mənzil əldə etmək 
imkanları yaranır. Yaşayış sahələrinin 
əhaliyə kirayəyə verilərək sonra-
dan onlara satılması, yəni bu yolla 
həmin mənzillərin vətəndaşların 
mülkiyyətinə çevrilməsi üzrə bütün 
maliyyə və texniki məsələlərin həlli 
“Azərbaycan Respublikası İpoteka 
və Kredit Zəmanət Fondu”na həvalə 
olunur. 

Yeri gəlmişkən, Prezidentin 
imzaladığı fərmanla İpoteka və 
Kredit Zəmanət Fondunun yaşayış 
sahələrini satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə 
verməsi Qaydaları da təsdiq olunub.

Qaydalara əsasən, yaşayış 
sahəsini almaq üçün vətəndaşlar ilk 
öncə İpoteka və Kredit Zəmanət Fon-
du ilə notariat qaydada təsdiqlənmiş 
kirayə müqaviləsi bağlamalıdırlar. 
Bu müqavilənin müddəti 3 ildən 25 
ilədək ola bilər. Bağlanmış kirayə 
müqaviləsində yaşayış sahəsinin 
kirayə verilməsindən başlaya-
raq, sonradan onun vətəndaşın 
mülkiyyətinə keçməsinə dair bütün 
şərtlər öz əksini tapacaq. Üç ildən 
25 ilə qədər müddət üçün bağla-
nacaq bu müqavilədə vətəndaş 
sonradan dəyərini tam ödəməklə 
onun mülkiyyətinə veriləcək mənzili 

3 ildən tez əldə edə bilməz. Yəni 
bütün hallarda mənzil 3 il kirayədə 
qalmalıdır. Bu müddət bitdikdən 
sonra vətəndaş istəsə və təbi ki, buna 
maliyyə imkanı çatsa, dəyərini tam 
ödəməklə kirayədə qaldığı mənzili öz 
mülkiyyətinə çevirə bilər. 

İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondu ilə vətəndaş arasında icarə 
müqaviləsi bağlanıldıqdan sonra 
kirayəçi aylıq kira haqqının ən azı 
12 mislini ödəməyə borcludur. Yalnız 
bundan sonra “Daşınmaz əmlakın 
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq yaşayış sahəsi üzərində 
kirayəçinin kirayə hüququ dövlət qey-
diyyatına alınacaq. Başqa bir öhdəlik 
isə yaşayış sahəsinin sığortalanması 
ilə bağlı olacaq. Bu zaman mənzilin 
dəyəri müstəqil qiymətləndiricinin 

müəyyənləşdirdiyi bazar qiymətindən 
az olmamaq şərtilə qəbul edilir. 
Müqavilədə tərəflər arasında sığor-
ta haqqının bölgüsü də öz əksini 
tapacaq.

Kirayəyəverənin yazılı razılı-
ğı ilə kirayə müddətində - ancaq 
kirayə müqaviləsi bağlanan gündən 
3 ildən tez olmayaraq - kirayəçinin 
kirayə müqaviləsi üzrə öz hüquq və 
vəzifələrini başqa şəxsə ötürə bilməsi 
mümkün ola bilər.

Kirayə müqaviləsi qüvvədə ol-
duğu müddətdə yaşayış sahəsinin 
saxlanılması üzrə kommunal xərcləri 
və digər məcburi ödənişləri kirayəçi 
ödəyir. Kirayəçi kirayə müqaviləsi üzrə 
alış qiymətini tam ödədikdə və yaşa-
yış sahəsi kirayəçinin mülkiyyətinə 
keçdikdə, kirayə müqaviləsi üzrə kirayə 
hüquq münasibətlərinə xitam verilir. 

Kirayəçi İpoteka və Kre-
dit Zəmanət Fondunu 30 gün 
əvvəldən xəbərdar etməklə, kirayə 
müqaviləsinə birtərəfli qaydada 
 vaxtından əvvəl xitam verə bilər. 

Kirayəçi yaşayış sahəsinin 
istifadəsi ilə bağlı müqavilədə 
nəzərdə tutulmuş öhdəlikləri pozduq-
da, yəni kirayə müqaviləsi qüvvədə 
olduğu müddətdə yaşayış sahəsinin 
saxlanılması üzrə kommunal xərcləri 
və digər məcburi ödənişləri, habelə 

aylıq kirayə haqqını 60 gün və 
daha çox müddətə ödəmədikdə adı 
çəkilən Fond kirayə müqaviləsinə 
vaxtından əvvəl xitam verə bilər. 
Kirayəçi kirayə hüququnu baş-
qa şəxsə ötürmək barədə Fonda 
müraciət etdikdə, bu müddət 30 
günə qədər uzadıla bilər.

Bu qaydalar vətəndaşlarımıza öz 
mənzil şəraitlərini yaxşılaşdırmaq 
üçün uyğun bir müstəviyə çevriləcək. 
Mənzil almaq üçün yetərli maliyyə 
imkanları olmayan, lakin ailə büdcəsi 
çərçivəsində bunu zamanla həyata 
keçirmək istəyənlər üçün cənab 
Prezidentin atdığı bu addım mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. 

 Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

Ermənistanı düşdüyü 
cəhənnəmdən kim xilas edəcək? 

 � Ermənistana təxminən son 20 il ərzində cinayətkar, 
terrorçu hakimiyyətin rəhbərlik etdiyi barədə Azərbaycan 
dəfələrlə bəyan edib. Bu cür bəyanatlar Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ən ali beynəlxalq 
kürsülərdən səsləndirilib. 

Keçirdiyi son müşavirələrdən 
birində bu mövzuya toxunan dövlət 
başçısı deyib ki, biz Ermənistanı 
təcrid etmək üçün bütün vasitələrdən 
istifadə edirik və edəcəyik. Bu siyasət 
öz nəticəsini verdi, kriminal rejim 
çökdü və Ermənistanda yeni vəziyyət 
yarandı. “Təəssüf ki, Ermənistanda 
20 il ərzində kriminal, qaniçən xunta 
rejiminin hökm sürməsinə bəzi 
beynəlxalq təşkilatlar göz yumurlar, 
hətta erməni xalqının həmin rejimə 
nifrət etdiyini də görmürlər... Sar-
kisyan rejiminə, onun əməllərinə 
dəstək verən, göz yuman beynəlxalq 
təşkilatlar əgər öz günahını yumaq 
istəyirlərsə, qoy etiraf etsinlər ki, onlar 
20 il ərzində cinayətkarlarla əlbir olub-
lar və beləliklə, bu cinayətlərdə onların 
da əli, onların da payı var”.

Bu gün Ermənistanda hakimiyyət 
dəyişikliyi baş vermiş olsa da, hələ 
onun qonşu ölkələrlə münasibətləri 
nizama düşməyib. Eyni zaman-
da, Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində ermənilərin narkoticarətlə 
məşğul olması faktı artıq beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən də təsdiq edilir. 
Əslində Azərbaycan rəhbərliyi bu 
barədə dönə-dönə bəyanatlar verib. 

Bunun beynəlxalq cinayətkarlıq 
şəbəkəsi ilə əlbir olduğu elan edilib. 
Amma özünü demokratiyanın beşiyi 
adlandıran, əslində isə ikili standartlar 
çərçivəsindən kənara çıxa bilməyən 
Qərb olkələri bu bəyanatlara soyuq-
qanlı münasibət göstərib, Ermənistan 
rəhbərliyini və Dağlıq Qarabağın 
cinayətkar, separatçı, terrorçu rejimini 
himayə ediblər. 

Bu günlərdə isə Ermənistan 
hakimiyyətinin havadarlığı ilə Dağlıq 
Qarabağda narkotiklərin becərilməsi 
və dövriyyəsi ilə məşğul olunduğu 
barədə xarici KİV-də geniş məlumat 
verilib. Böyük Britaniyanın məşhur 
araşdırmaçı-jurnalisti Harold Keyn 
özünün bununla bağlı müşahidələrini 
“NarkoQarabağ” kitabında oxucuları 
ilə bölüşüb. Maraqlıdır ki, Keyn Dağlıq 
Qarabağa turist kimi səfər edib, 
Azərbaycanın nəzarətindən kənarda 
qalmış, 30 il ərzində Ermənistanın 
işğalı və nəzatəti altında olan bu 
ərazidə çiçəklənən narkoticarətin düz 
mərkəzinə düşüb. 

Müəllif birbaşa təsdiq edir ki, 
Dağlıq Qarabağ ərazisi narkotiklərin 
istehsalı və satışı üçün münbit 
bir əraziyə çevrilib. Narkoticarət 

Ermənistanın işğalçı və Dağlıq Qara-
bağın cinayətkar rejimlərinin hava-
darlığı ilə həyata keçirilir və bundan 
böyük məbləğdə qazanc əldə edilir. 
Bundan əlavə, Ermənistan və Dağlıq 
Qarabağ cinayətkarları işğal etdikləri 
Dağlıq Qarabağ və ondan kənardakı 
7 rayonun ərazisindəki Azərbaycana 
məxsus yeraltı və yerüstü sərvətləri 
də talan etməklə məşğuldurlar. 
Britaniyalı jurnalist Qarabağda 
gördüklərinin beynəlxalq ictimaiyyət 
üçün böyük təhlükə olduğunu qeyd 
edir. Çünki dünyada mövcud olan 
narkotiklərin nəqli marşrutlarından biri 
məhz Qarabağdan keçir. Narkotiklər 
Əfqanıstan-İran, oradan Dağlıq 
Qarabağ-Ermənistan-Gürcüstan 
marşrutu ilə Avropaya və Rusiyaya 
daşınır. Məhz bu marşrutun möv-
cudluğu münaqişənin həllinə mane 
olur və bütün regionda təhlükəsizliyə 
mənfi təsir edir. Dağlıq Qarabağ rejimi 
silah və sursatı məhz narkoticarətdən 
qazanılan gəlir hesabına əldə edir. 

Müəllifin hesablamalarına görə, bu 
gün narkotik istehsalına sərf olunan 
hər bir dollar 12 min dollar gəlir gətirir. 

“NarkoQarabağ” kitabında 
göstərilir ki, Dağlıq Qarabağda narko-
tik maddələrin emalı laboratoriyasının 
mövcudluğu çox ciddi təhlükələrdən 
xəbər verir. “Bu qədər çoxsaylı, qeyri-
adi və cinayətkar hərəkətlərlə qarşı-
laşdıqda adam dəhşətə gəlir. Ancaq 
mən soyuqqanlı olmağa çalışırdım. 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin baş-
lanması və Azərbaycan ərazilərinin 
işğalı prosesi normal etiraz aksiya-
ları ilə başlamış olsa da, sonra qanlı 
müharibəyə çevrilib. Ermənistan bu 
gün də həmin Cəhənnəmdə yaşayır”.

Təəssüf ki, britaniyalı jurnalist 
Ermənistanın 30 ildən bəri məhz 

cəhənnəmdə yaşadığını gördüyünə 
və bunu öz kitabında cəsarətlə yazdı-
ğına baxmayaraq, Avropanın nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatları görməzlikdən 
gəlməyə çalışırlar. Amma bu, 
Ermənistanı düşdüyü cinayətkarlıq, 
terrorçuluq, qonşulara qarşı ərazi 
iddiaları kimi bədnam əməllərdən xilas 
etmir, əksinə, ölkənin imicini, onunla 
bərabər müstəqilliyini, suverenliyini, 
xoşbəxtliyini və gələcəyini itirməsinə 
səbəb olur. Bu mənada ölkənin 
yeni hakimiyyətinin üzərinə böyük 
məsuliyyət düşür. Görək bacaracaq-
mı?.. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Deputat Musa Quliyev: 
Şəhid ailələrinə diqqət və qayğının ən bariz 

nümunəsini Prezident İlham Əliyev göstərir
 � Azərbaycanda şəhid ailələrinə həm 

dövlətin, həm də cəmiyyətin xüsusi diqqət və 
qayğısı var və bu diqqət və qayğının ən bariz 
nümunəsini Prezident İlham Əliyev göstərir. 
Bunu Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev deyib.

M.Quliyev bildirib ki, Pre-
zident İlham Əliyev verdiyi 
fərman və sərəncamlarla 
şəhid ailələri üçün hər 
cür şərait yaradır: “Şəhid 
ailələrinə mənzillər təqdim 
edilir, müavinətlər verilir, Pre-
zident təqaüdü verilir. Şəhid 
ailələrinin bir sıra üstünlükləri 
var, onların işə düzəlməsində 
güzəştlər olunur, şəhid 
ailələrinin övladlarının ali 
məktəbdə oxuması üçün 
dövlət təminatı var, güzəştli 
şərtlərlə mənzil tikmək üçün 
torpaq verilir, onlara güzəştli 
ipoteka kreditləri verilir. 
Bütövlükdə Azərbaycanda 
şəhid ailələrinə həm mad-
di, həm də mənəvi diqqət 
göstərilir. Bütün bunlar dövlət 
başçısının şəhid ailələrinə 
olan diqqət və qayğısının 
ifadəsidir”.

Deputat qeyd edib ki, bu 
gün Prezident İlham Əliyev və 
Birinci vitse-prezident Meh-
riban Əliyevanın  Prezident 

Sarayında şəhid ailələri ilə 
görüşməsi şəhid ailələrinə 
olan diqqət və qayğının 
daha bir nümunəsidir: 
“Heç şübhəsiz ki, bu gö-
rüş cəmiyyətə də bir me-
sajdır ki, cəmiyyətdə şəhid 
ailələrinə diqqət göstərilməli, 
hörmət və ehtiramla yanaşıl-
malıdır”.

Qeyd edək ki, şəhid 
ailələrinə diqqət və qayğı 
Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi siyasi kursun 
mühüm istiqamətlərindən 
biridir. İndiyə qədər bu kate-
qoriyadan olan vətəndaşlara 
6654 mənzil, 6144 avtomobil, 
ötən il isə 626 mənzil verilib. 
Bu il həmin vətəndaşlara 
azı 800 mənzilin təqdim 
olunması nəzərdə tutulur. 
Şəhid ailələrinə və müharibə 
əlillərinə, Milli Qəhrəmanlara 
verilən Prezident təqaüdünün 
də məbləği ötən dövrdə 
mütəmadi artırılıb.  Bununla 
da şəhid ailələrinin sosial 

müdafiəsi ildən-ilə yaxşı-
laşıb, dövlətimizin başçı-
sının bu sahədə həyata 
keçirdiyi tədbirlər ictimaiyyət 
tərəfindən hər zaman böyük 
rəğbət və məmnunluqla qar-
şılanıb. 2018-ci ildə keçirilən 
prezident seçkilərində 
qələbəsindən sonra Pre-
zident İlham Əliyevin im-
zaladığı ilk Fərman da bu 
istiqamətdə olub. Şəhid 
ailələrinə birdəfəlik ödəmənin 
verilməsini nəzərdə tutan 
bu Fərman onların sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində mühüm 
addımlardandır. 

“Xalq qəzeti”

 � Bu gün bir çox beynəlxalq qurumlar insan haqlarını əldə bayraq 
edərək bununla manipulyasiya etməyi sevirlər. Azərbaycan da əsassız 
hücumlara tez-tez məruz qalır. Ermənistanda insan hüquq və azadlıqlarının 
pozulması ilə bağlı yüzlərlə, minlərlə fakt ortaya qoymaq olar. Təəssüf 
ki, ölkələrə ikili standartlarla yanaşmağa adət etmiş bir sıra təşkilatlar, 
o cümlədən, Avropa Parlamenti bunları görməzlikdən gəlir, bilərəkdən 
təəssübkeşlik nümayiş etdirir.

Bu günlərdə İrəvanın Nubaraşen 
təcridxanasında saxlanılan “Haynews.
am” saytının rəhbəri və “Erməni qartal-
ları: Vahid Ermənistan” partiyasının sədr 
müavini Mqer Yeqiazaryanın ölməsi bu 
ölkədə ciddi təlatümə səbəb olub. Təbii 
ki, M.Yeqiazaryan siyasi fəaliyyətinə görə 
Ermənistan hakimiyyətinin hədəfində olub 
və qondarma ittihamlarla həbs edilib. Ötən 
il dekabrın 5-də o, etiraz əlaməti olaraq 
aclıq elan etmişdi. Amma ölkə hakimiyyəti, 
o cümlədən, guya xalqın dəstəyi ilə baş 
nazir seçilmiş Nikol Paşinyan buna heç 
əhəmiyyət verməmişdi. Son nəticədə 
məhbus həbsxanada həyatını itirib və bu 
Ermənistanda həbsxanada baş verən 
yeganə hadisə deyil  

İndi sual olunur: bir müddət əvvəl 
Mehman Hüseynovun guya aclıq etməsi 
məsələsi ilə bağlı Azərbaycanı hədəfə 
götürmüş və əsassız qətnamə qəbul etmiş 
Avropa Parlamenti Ermənistanda baş 
vermiş bu qədər ağır hadisəyə - insan 

ölümünə niyə 
göz yumur? 
Niyə heç 
bir Avropa 
deputatının 
səsi gəlmir? Niyə yeni qətnamə qəbul 
edilmir? Axı siyasi məhbus aclıq aksiyası-
nın nəticəsində həlak olub, insan haqlarına 
böyük zərbə vurulub. Bu ikili standartların 
səbəbi nədir?

Mehman Hüseynov aclıq elan 
etmədiyini bildirmiş olsa da, Avropa-
dan Azərbaycana ard-arda bəyanatlar 
gəlirdi. Amma Ermənistanla bağlı Qərb 
siyasətçiləri, beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri, beynəlxalq QHT-lər, media 
susqunluq nümayiş etdirir. Əlbəttə, səbəb 
Avropa Parlamentinin ikili standartlarıdır. 
Görək bu mötəbər qurum nə vaxtadək ağa 
qara deyəcək. Axır ki, bunun da bir sonu 
olmalıdır..

Qasım MƏMMƏDOV,  
ADNSU-nun prorektoru

Mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq 
istəyən vətəndaşlara “yaşıl işıq” 

Avropa Parlamenti nə vaxtadək 
ağa qara deyəcək?!

Britaniyalı jurnalistin 
“NarkoQarabağ” kitabında 
da bu suala cavab axtarılır

Qəbələdə görmə problemi 
olanlar üçün humanitar aksiya 

 � Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli 
Oftalmologiya Mərkəzinin Avtomobil Səyyar 
Klinikası növbəti tibbi aksiyasını yanvarın 25--
26-da Qəbələ şəhərində keçirib. Aksiya zamanı 
100 nəfər oftalmoloji müayinə edilib. Onlardan 
12-si əməliyyat olunub. 

Pasiyentlərdə ən çox 
miopiya, hipermetropiya, 
astiqmatizm və katarakta 
aşkarlanıb. Müayinədən 
keçənlərə mütəxəssislər 
öz tövsiyələrini veriblər. 
Qeyd edək ki, “Görmə 
– 2020” proqramı 
çərçivəsində keçirilən 
aksiyanın məqsədi 
pasiyentləri müayinə-
müalicə etmək, refraksiya 
anomaliyalarının aşkar-
lamaq, onların səhhətləri 
ilə bağlı olan problemlərin 
həll olunmasına kömək 
göstərmək, hətta cərrahi 
əməliyyat etməkdən ibarət idi. Xatırladaq ki, hazırda dünya-
da 300 milyondan çox insan müxtəlif göz problemlərindən, 
40 milyondan çoxu isə korluqdan əziyyət çəkir. Bu rəqəm hər 
il 45 mindən başlayaraq həndəsi silsilə ilə artmaqda davam 
edir. 

Mərkəzin həkimləri öz fəaliyyətlərində apardıqları 
müayinə və müalicələr nəticəsində bu nəticəyə gəliblər ki, 
gözlərində problem yaranan insanları vaxtında müayinə və 
müalicə etməklə korluq hallarının 80 faizinin qarşısını almaq 
mümkündür. 

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti

Sosial qayğı
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Daxili İşlər Nazirliyində geniş kollegiya iclası keçirilib
 � Yanvarın 28-də Daxili 

İşlər Nazirliyində 2018-ci ildə 
cinayətkarlıqla mübarizənin, 
ictimai qaydanın qorunmasının 
və ictimai təhlükəsizliyin təmin 
edilməsinin yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş geniş kollegiya iclası 
keçirilib. Bu barədə AZƏRTAC-a 
nazirliyin mətbuat xidmətindən 
məlumat verilib.

İclası giriş sözü ilə açan nazir, 
general-polkovnik Ramil Usubov bildirib 
ki, Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
həyata keçirilən, Heydər Əliyev stra-
teji kursunun, fəal hüquq-mühafizə 
siyasətinin məntiqi nəticəsi olaraq 
ölkəmizdə möhkəm təməllərə söykənən 
ictimai asayiş və sabitlik 2018-ci ildə də 
etibarlı qorunub. Daxili işlər orqanları 
tərəfindən əvvəlki illərdə əldə olunmuş 
müsbət nəticələrin inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb, 
qarşıda duran vəzifələrin, dövlət plan və 
proqramlarının icrası təmin edilib.  

Respublikada əməliyyat şəraiti 
bütövlükdə nəzarətdə saxlanılıb, əhalinin 
hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin 
sayı baxımından ölkəmizin ötən il də 
MDB və Avropa məkanında öncül möv-
qeyini saxlayaraq ən təhlükəsiz və sabit 
dövlətlərdən biri olması diqqətəlayiq fakt 
kimi vurğulanıb.  

Daha sonra nazir Ramil Usubov 
hesabat məruzəsi ilə çıxış edərək deyib 
ki, 2018-ci ildə əməliyyat-axtarış və 
istintaq fəaliyyətini həyata keçirən bütün 
dövlət orqanları üzrə 26381 cinayət 
qeydə alınıb, onların 84,7 faizinin 
açılması təmin olunub. Bu cinayətlərin 
92,4 faizi daxili işlər və prokurorluq 
orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində 
istintaqı və təhqiqatı aparılan hüquqa-
zidd əməllər olmaqla, onların 89,7 faizini 
böyük ictimai təhlükə törətməyən və az 
ağır növlər təşkil edib. Ağır və xüsusilə 
ağır cinayətlər 24,3, adam öldürməyə 
cəhdlər 3,1, qəsdən sağlamlığa ağır 
zərər vurmalar 16, mülkiyyət əleyhinə 
cinayətlər 7,7, o cümlədən quldurluqlar 
4,8, avtonəqliyyat vasitəsinin qaçırılması 
7, dələduzluqlar 28, habelə qrup halında 
törədilən cinayətlər 2,2, ailə münaqişəsi 
zəminində baş verənlər 4,5, yol-nəqliyyat 
hadisələrində ölənlər 3,7, xəsarət alanlar 
0,5 faiz azalıb.

Peşəkarlıqla həyata keçirilmiş 
əməliyyat-istintaq tədbirləri nəticəsində 
cinayətlərin ağır və xüsusilə ağır 
növlərinin açılması 4,4, şəxsiyyət 
əleyhinə cinayətlərin açılması 0,8, o 
cümlədən adam öldürməyə cəhdlərin 
açılması 2,7, mülkiyyət əleyhinə 
cinayətlərdən olan dələduzluqların 
açılması 3,1, soyğunçuluqların açılması 
1,3, quldurluqların açılması 0,7, hədə-
qorxu ilə tələb etmələrin açılması 2,4, 
avtonəqliyyat vasitəsinin qaçırılmasının 
açılması 6,2, habelə xuliqanlıqların 

açılması 2,5 faiz yaxşılaşıb. Prokurorluq 
orqanları ilə birgə keçmiş illərdən bağlı 
qalmış 332 cinayətin açılması təmin 
edilib. 

Məruzəçi hüquqpozmaların qarşı-
sının vaxtında alınmasında informasi-
ya texnologiyalarının tətbiqinin böyük 
əhəmiyyətini də qeyd edərək “102-
Zəng Mərkəzi” xidmətinə daxil olan 
məlumatlar üzrə operativ tədbirlər və 
əməliyyat planlarının vaxtında tətbiqi 
nəticəsində 1801 cinayətin “isti izlər”lə 
açıldığını, 9435 hüquqazidd əməlin 
qarşısının alındığını vurğulayıb. Bildirilib 
ki, “Təhlükəsiz şəhər” sisteminin texniki 
imkanları ilə 566 cinayət açılıb, 20480 
hadisə aşkarlanıb, axtarışda olan 90 
avtomobil saxlanılıb. 

Ümumən, polisin əsas funksiyala-
rından olan cinayətlərin açılması 85,5 
faiz təşkil edib. Məhkəmə, istintaq və 
təhqiqat orqanlarından yayınan 3794 
nəfər və ya müqayisə edilən dövrə 
nisbətdə 11 faiz çox təqsirləndirilən 
şəxs tutulub. Bütövlükdə, axtarış işinin 
nəticələri 3,1 faiz yaxşılaşaraq 74,5 faiz 
təşkil edib.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, mütəşəkkil 
cinayətkarlığa qarşı mübarizədə həyata 
keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri 
nəticəsində 2277 cinayət törətmiş 
869 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib, 
polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət 
göstərən 5 nəfər məhv edilib.

Transmilli mütəşəkkil cinayətlərdən 
olan narkotraffikə qarşı həyata keçirilən 
tədbirlərlə qeyri-leqal dövriyyədən 1 ton 
136 kiloqram narkotik vasitə çıxarılıb, 45 
cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib. Ümumi 
çəkisi 138 tona yaxın narkotik tərkibli 
bitki yığılaraq yaşıl kütlə halında məhv 
edilib. 

İnsan alverinin və bu cinayətin qur-
banlarının müəyyən edilməsi üzrə Milli 
Fəaliyyət Planı əsasında görülən işlər də 
ardıcıl olub. Nəticədə 144 insan alveri və 
4 məcburi əmək cinayəti müəyyən edilib, 
28 nəfərdən ibarət 13 cinayətkar qrup 
zərərsizləşdirilib, bu cinayətlərin qurbanı 
olmuş 98 şəxsin cəmiyyətə reinteqrasi-
yası təmin edilib. 

Ötən il respublikanın hüquq-
mühafizə orqanları tərəfindən 31539 
cinayət işinin istintaqı aparılıb ki, 

onlardan 80 faizi daxili işlər orqan-
ları müstəntiqlərinin icraatında olub. 
Vətəndaşlara dəymiş maddi ziyanın 
ödətdirilməsi 2017-ci illə müqayisədə 2 
faiz yaxşılaşaraq 86,8 faiz təşkil edib. 

Məruzədə yol-nəqliyyat hadisələrinin 
dinamikasında, qəzalarda ölən və 
xəsarət alanların sayında artıq altın-
cı ildir ki, nəzərəçarpan azalmanın 
müşahidə olunduğu diqqətə çatdırı-
lıb. Bildirilib ki, yol hərəkəti qaydaları 
əleyhinə olan hüquqpozmaların aş-
karlanması 1,3 faiz artaraq 3.409.698 
inzibati xəta təşkil edib. Ümumilikdə, 
daxili işlər orqanlarının bütün struktur 
qurumları üzrə müxtəlif inzibati xətalara 
görə 3.442.148 protokol tərtib edilib. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin xüsusi 
diqqət və qayğısı sayəsində Daxili İşlər 
Nazirliyi Daxili Qoşunlarının maddi-
texniki bazasının gücləndirilməsi, şəxsi 
heyətinin sosial müdafiəsinin və xidmət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
2018-ci ildə də mühüm tədbirlər görülüb. 
Bununla yanaşı, ölkədə keçirilmiş 735, o 
cümlədən 489 respublika və beynəlxalq 
əhəmiyyətli kütləvi tədbirdə Daxili Qo-
şunların, Əlahiddə Çevik Polis Alayının 
və ərazi polis orqanlarının şəxsi heyəti 
tərəfindən asayişin və təhlükəsizliyin 
təmini ilə bağlı qarşıya qoyulmuş 
vəzifələrin layiqincə yerinə yetirildiyi də 
diqqətə çatdırılıb. 

General-polkovnik Ramil Usubov 
qeyd edib ki, xidməti fəaliyyətin prioritet 
istiqamətlərindən olan vətəndaşların 
qəbulu və müraciətlərinə baxılması 
sahəsində ölkə Prezidentinin qarşıya 
qoyduğu vəzifələrin icrası daim cid-
di nəzarətdə saxlanılıb və ardıcıllıqla 
yerinə yetirilib. Nazirliyin rəhbərliyi 
tərəfindən 3639, o cümlədən kütləvi 
informasiya vasitələrində qabaqca-
dan məlumat verilməklə respublikanın 
64 şəhər və rayonundan olan 1872 
vətəndaşın qəbulu həyata keçirilib, 
qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti yerində 
həllini tapıb. Göstərilən sahədə həyata 
keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq, polis 
əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətləri 
barədə şikayətlərin sayı 11 faiz aza-
lıb. O, daxili işlər orqanlarına xidməti 

vəzifələrin icrasında yaxından kömək 
göstərdiklərinə görə ölkə vətəndaşlarına, 
hüquq-mühafizə və xüsusi xidmət 
strukturlarının, kütləvi informasi-
ya vasitələrinin, ictimai təşkilatların 
rəhbərlərinə və əməkdaşlarına 
təşəkkürünü bildirib.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və 
hərbi məsələlər üzrə köməkçisi-şöbə 
müdiri Fuad Ələsgərov çıxış edərək 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
respublikamızın 2018-ci ildə də dina-
mik şəkildə inkişaf etdiyini, dünyada və 
bölgədə baş verən neqativ tendensi-
yalara, qlobal proseslərə baxmayaraq, 
Azərbaycanın müstəqillik yolu ilə inamla 
irəlilədiyini, hüquqi-demokratik islahat-
ların, böyük infrastruktur layihələrinin 
və sosialyönümlü proqramların uğurla 
həyata keçirildiyini qeyd edib. 

Ötən il Azərbaycan Polisinin də 
100 illiyinin böyük təntənə ilə qeyd 
edilməsini təkcə daxili işlər orqanla-
rının deyil, xalqımızın da həyatında 
əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirən 
Fuad Ələsgərov dövlətimizin başçı-
sının ictimai qaydanın, insan hüquq 
və azadlıqlarının nümunəvi qorun-
masında, cinayətkarlıqla qətiyyətli 
mübarizədə daxili işlər orqanlarının 
rolunu və fədakar xidmətini hər za-
man yüksək qiymətləndirdiyini, onun 
maddi-texniki bazasının daha da 
möhkəmləndirilməsi, şəxsi heyətin iş, 
məişət şəraitinin və sosial müdafiəsinin 
daha da yaxşılaşdırılması üçün lazımi 
tədbirlərin görüldüyünü, Azərbaycan 
Polisinin dövlətçiliyin qorunmasında 
əsas dövlət təsisatı olduğunu bildirib. 
Respublikamızda ictimai-siyasi sabit-
liyin, habelə insan və vətəndaş hüquq 
və azadlıqlarının qorunmasında daxili 
işlər orqanları əməkdaşlarının önəmli 
rolunu, cinayətlərin yüksək açılma 
göstəricilərinin arxasında şəxsi heyətin 
gecəli-gündüzlü, fədakar xidmətinin 
dayandığını vurğulayıb. Azərbaycanı 
yenidən xaos, anarxiya girdabına 
yuvarlamağa, müstəqillik yolundan 
sapdırmağa yönəlmiş pozuculuq 
hərəkətlərinin, qanunsuz əməllərin qar-
şısının daxili işlər orqanları tərəfindən 
bundan sonra da qətiyyətlə alınacağına 

əminliyini ifadə edib. Xidməti fəaliyyətin 
təkmilləşdirilməsi üçün qanunvericiliyə 
edilən dəyişikliklərin əhəmiyyətini, yeni 
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin 
daha geniş şəkildə istifadəsinin vacibli-
yini nəzərə çatdırıb.

Məruzə ətrafında Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının daxili işlər naziri 
Fazil Ələkbərov, Bakı Şəhər Baş Polis 
İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidov, Baş 
Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə 
İdarəsinin rəisi Seyfulla Əzimov, Baş 
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Ramiz 
Zeynalov, Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi 
Yaşar Əliyev və başqaları çıxış edərək 
hesabat dövründə görülmüş işlərdən, 
əldə olunmuş nəticələrdən, eyni zaman-
da, fəaliyyətdə olan nöqsan və çatış-
mazlıqların aradan qaldırılması üçün 
qarşıya qoyulmuş vəzifələrdən, həyata 
keçiriləcək konkret tədbirlərdən danışıb-
lar.  

İclasa yekun vuran general-polkov-
nik Ramil Usubov 2018-ci ildə əməliyyat-
xidməti fəaliyyətdə əldə edilmiş müsbət 
nəticələrlə bərabər, ayrı-ayrı ərazi orqan-
larında ümumi işə mənfi təsir göstərən 
halların mövcud olduğunu bildirib, tədbir  
iştirakçılarının diqqətini onların hərtərəfli 
təhlilinə, aradan qaldırılması yolları-
na, həmçinin qarşıda duran vəzifələrə 
yönəldib, konkret tapşırıq və tövsiyələrini 
verib.

Daha sonra nazir son günlər əsasən 
radikal müxalifəti təmsil edən destruktiv 
qüvvələrin paytaxtda guya icazəli mitinq 
keçirmək adı altında polis əməkdaşları 
ilə bilərəkdən qarşıdurma yaratmaq-
la, vətəndaşların istirahət hüquqlarını, 
sabitliyi, əmin-amanlığı, ictimai qay-
danı kobud şəkildə pozmaqla, insan-
larda qorxu və çaşqınlıq yaratmaqla 
müşayiət olunan hüquqazidd əməllərinə 
münasibət bildirib. O, son günlər 
özlərini yenidən gündəmə gətirmək 
istəyən müxalifət düşərgəsinin bəzi 
mənsublarının səsləndirdikləri, "polis 
qorxdu", "hökumət geri çəkildi" kimi öz 
ətraflarını cürətləndirmək arzusundan 
doğan fikirlərin gerçəklikdən çox uzaq, 
heç vaxt reallaşmayacaq bir arzu oldu-
ğunu xatırladaraq hər bir şəxsin bildiyi 
sadə həqiqətləri diqqətə çatdırıb.

Qeyd edib ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin milli maraqlardan qaynaqla-
nıb möhkəm təməllər üzərində qurdu-
ğu dövlətçiliyimizlə, Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən daha da inkişaf 
etdirilən ölkəmizin uğurları ilə bu gün 
hər bir azərbaycanlı fəxr edir. Ötən 26 
ildə məhz bu iqtidarın həyata keçirdi-
yi müdrik siyasət nəticəsində xaosa, 
anarxiyaya son qoyulub, Ermənistanın 
ölkəmizə təcavüzünün qarşısı alınıb, 
insanların pozulmuş hüquqları, dövlətə, 
hakimiyyətə, gələcəyə olan inamı bərpa 
edilib. Lakin respublikamızda əmin-
amanlığın, təhlükəsizliyin daimi və 
davamlı olduğunu görüb qorxuya düşən, 
gündən-günə gözəlləşən, dünyanın 
ən yaraşıqlı paytaxt şəhərlərindən 
birinə çevrilən Bakımızın, həmçinin 
regionlarımızın inkişafından xoflanan,  
vətəndaşlarımızın, xüsusən qaçqın və 
məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin 
problemlərinin ilbəil daha əhatəli 
həllindən rahatsızlaşan, ordumuzun 
qüdrətinin artmasından, onu yüksək 
nizam-intizamlı, vətənpərvər, torpaqla-
rımızı işğaldan azad etməyə hər za-
man qadir və döyüş ruhunu gördükcə 
kədərlənən, yüz minlərlə gəncimizin 
Vətənimizin işıqlı gələcəyi, müasir 
Azərbaycanın daha sürətli inkişafı üçün 
göstərdiyi böyük coşqudan və çalışqan-
lıqdan məyus olan, xalq-iqtidar birliyinin 
sarsılmazlığından, onun bəhrələri olan 
inkişafdan, tərəqqidən, irəliləyişlərdən, 
yüksəlişlərdən əndişələnən bu antimilli 
qüvvələr həqiqətən də qorxuya düşüblər. 

Onlar növbəti təxribatlara əl atmaqla 
xalqımızı yenidən daxili çəkişmələrə, 
parçalamağa, ölkəmizi böhrana, bir vaxt-
lar yaratdıqları, indi isə xiffətini çəkdikləri 
özbaşınalıq və hərc-mərclik dövrünə 
sürükləməyə cəhdlər edirlər. General-
polkovnik R.Usubov milli maraqlarımıza 
zidd olan belə avantürist hərəkətlərin 
qarşısının xalqımızın dəstəyi, qanunları-
mızın gücü, dövlətimizin hüquq-mühafizə 
orqanlarının sıx birliyi ilə bundan sonra 
da alınacağını bildirib. 

Nazir qətiyyətlə bəyan edib ki, da-
xili işlər orqanları siyasi baxışlarından, 
cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olma-
yaraq, bütün vətəndaşlarımızın əmin-
amanlığını, ölkəmizdəki sabitliyi istənilən 
təhdidlərdən, fürsətçi kəslərin və macəra 
axtaranların təxribatçı, avantürist 
hərəkətlərindən qoruyub, bundan sonra 
da qətiyyətlə qorumaqda davam edəcək, 
heç kəsin qanunazidd əməllərə əl atmaq 
cəhdlərinə imkan verilməyəcək.

O da təəssüflə qeyd olunub ki, 
antimilli, radikal qüvvələrin kədəri də, 
sevinci də Vətənimizin, xalqımızın uğu-
runa sevinməyən xarici bədxahlarımızın 
niyyətləri, əməlləri ilə üst-üstə düşür. 
R.Usubov xüsusilə vurğulayıb ki, bizim 
sevincimiz xalqımızın sevincidir, onun 
əmin-amanlıq, təhlükəsizlik, rifah içində 
yaşamasıdır. Yolumuz da bu xalqa, bu 
Vətənə sədaqətli xidmət yoludur, Heydər 
Əliyev yoludur.

 � Ədliyyə Nazirliyində icra və probasiya 
xidmətlərinin bütün yerli qurumlarının, habelə nazirliyin 
müvafiq idarələrinin rəhbərlərinin, cinayət işləri üzrə 
ibtidai istintaqı aparan müstəntiqlərin iştirakı ilə 2018-
ci ildə məhkəmə və digər orqanların qərarlarının, o 
cümlədən azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan 
cəzaların icrası, ədalət mühakiməsi əleyhinə və bəzi digər 
cinayətlərin istintaqının aparılması sahəsində görülmüş 
işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr 
olunmuş geniş müşavirə keçirilib.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, tədbiri giriş sözü ilə 
açan ədliyyə nazirinin müavini 
Vilayət Zahirov Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə respublikamızın 2018-ci ildə 
hərtərəfli tərəqqisinin təmin olun-
duğunu və yüksək nailiyyətlərin 
qazanıldığını vurğulayıb, ədliyyə 
fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi 
üzrə ardıcıl islahatların davam 
etdirildiyini qeyd edib. O, ədalət 
mühakiməsinin səmərəliliyinin 
artırılmasına, cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsinə dair 

dövlət başçısının tapşırıq-
larının icrası çərçivəsində 
məhkəmə qərarlarının, azad-
lıqdan məhrumetməyə alterna-
tiv cəzaların icrası sahəsində 
işin təkmilləşdirilməsi üzrə 
görülən işlərdən, həmçinin 
“Azərbaycan Respublikasının 
İcra Məcəlləsi”nin layihəsinin 
hazırlanması üzrə İcra baş 
idarəsində yaradılmış işçi qrupu 
tərəfindən qısa müddətdə əldə 
edilmiş nəticələrdən danışıb.

Sonra İcra baş idarəsinin 
rəisi–baş icra məmuru Nurəddin 
Mustafayev, Probasiya 

xidmətinin rəisi-baş probasi-
ya məmuru Akşin Ziyadov və 
İstintaq idarəsinin rəisi Zakir 
Qafarov hesabat məruzələri ilə 
çıxış ediblər. Bildirilib ki, əhalinin 
məhkəmələrə inamının təzahürü 
olaraq son illər baxılan işlərin 
sayının çoxalması ilə Ədliyyə 
Nazirliyinin mühüm fəaliyyət 
istiqamətlərindən olan məhkəmə 
qərarlarının icrası sahəsində də 
iş həcmi əhəmiyyətli dərəcədə 
artıb. Belə ki, 2018-ci ildə icra 
qurumlarına daxil olan icra 
işlərinin sayı 873 minə çatıb, 
onlardan 450 mindən çoxunun 
icrası təmin edilib, qalan işlərin 
icrası üzrə tədbirlər davam etdiri-
lir. Görülən tədbirlər nəticəsində 
hüquqi və fiziki şəxslərə əvvəlki 
illə müqayisədə iki dəfədən 
artıq – 1,1 milyard manatdan çox 
vəsait ödətdirilib.

Məhkəmə qərarlarının icra-
sından qərəzli boyun qaçıran 
6775 şəxs inzibati məsuliyyətə 
cəlb olunub, o cümlədən 2913 

şəxs məhkəmələr tərəfindən in-
zibati qaydada həbs olunub, 446 
şəxs barəsində cinayət işi baş-
lanılıb. Ölkədən getmək hüquqi 
müvəqqəti məhdudlaşdırılan 
belə şəxslərdən 4885 nəfərin 
isə məhkəmə qərarını icra 
etdiklərinə görə üzərlərindən 
məhdudiyyət götürülüb. 
Vətəndaşların rahatlığı üçün 
nazirlik tərəfindən yaradılmış 
belə məhdudlaşdırmanın olub-
olmamasını dərhal öyrənməyə 
imkan verən elektron xidmətdən 
istifadənin sayı ilbəil artaraq 
2018-ci ildə 1,4 milyona çatıb.

Müşavirədə, həmçinin 
azadlıqdan məhrumetmə ilə 
əlaqədar olmayan cəzaların 
icrası sahəsində görülmüş işlər 
barədə məlumat verilib. Diqqətə 
çatdırılıb ki, yerli probasiya 
qurumlarının qeydiyyatında 
olan məhkumların təxminən 
yarısı - 10182 nəfər ötən il cəza 
müddətinin başa çatması, təyin 
olunmuş cəzanın tam icra olun-

ması ilə əlaqədar və ya qanunla 
müəyyən edilmiş digər əsaslarla 
qeydiyyatdan çıxarılıb, cəzanın 
icrasından boyun qaçıran 527 
məhkumun cəzası məhkəmələr 
tərəfindən digər cəza növü, o 
cümlədən 46 nəfərin cəzası 
azadlıqdan məhrumetmə cəzası 
ilə əvəz edilib. 

Dövlətimizin başçı-
sının cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsinə dair 
2017-ci il 10 fevral tarixli 
Sərəncamı ilə yaradılmış nazirli-
yin Probasiya xidməti tərəfindən 
hesabat dövründə işin müasir 
tələblər səviyyəsində səmərəli 
təşkili ilə bağlı xeyli işlər görü-
lüb, azadlıqdan məhrumetməyə 
alternativ cəzaların icrasında 
elektron nəzarət vasitələrinin 
tətbiqinə başlanılıb, bu məqsədlə 
Probasiya xidmətində müasir 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş, 
məhkumları fasiləsiz izləməyə 
və operativ əlaqə qurmağa 
imkan verən Elektron monito-
rinq mərkəzi yaradılıb. 2018-ci 
ildə azadlıqdan məhrumetməyə 
alternativ cəzalara, o cümlədən 
azadlığın məhdudlaşdırılması 
cəza növünə məhkum olun-
muş 605 şəxsə elektron qolbaq 
tətbiq edilib, cəza müddəti bitən 
və digər qanuni əsaslara görə 
məhkumlardan qolbaqlar çıxa-
rılıb. 

Ölkə başçısının qeyd olunan 
Sərəncamında verilmiş tapşı-
rığa əsasən ötən il ictimai işlər 
növündə cəzanın formal icrası 
təcrübəsinin qarşısının alınması, 
onun icrasına effektiv nəzarətin 

həyata keçirilməsi ilə bağlı 
əməli işlər görülüb, o cümlədən 
qanunvericilik təkmilləşdirilib, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə 
daha səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət 
qurularaq, ictimai işlərin həyata 
keçiriləcəyi iş yerlərinin siyahı-
sı və müvafiq işlər üçün tələb 
olunan şəxslərin sayı müəyyən 
edilib, bununla bağlı vəzifələrin 
yerinə yetirilməməsinə görə 
vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti 
artırılıb.

2018-ci il ərzində 
məhkəmənin qərarlarına əsasən 
1030 şəxs ictimai işlər növündə 
cəzanın və inzibati tənbehin 
icrasına cəlb edilib, onlardan 
603-ü ictimai işlərin müddətinin 
başa çatması ilə əlaqədar qey-
diyyatdan çıxarılıb. Cərimə və 
islah işləri cəzalarının icrası ilə 
bağlı dövlət büdcəsinə ödənilən 
vəsaitin məbləği 70 faiz artaraq 
2,5 milyon manatı ötüb.

Eyni zamanda, cəza 
siyasətinin humanistləşdirilməsi 
ilə bağlı 2017-ci il 17 okt-
yabr tarixli Qanunla Cinayət 
Məcəlləsində bir çox əməllərin 
dekriminallaşdırılması 
nəticəsində Probasiya xidmətinin 
qeydiyyatında olan 1200-dən 
çox şəxs məhkəmələr tərəfindən 
cəza çəkməkdən azad edilib və 
ya cəza müddəti azaldılıb.

Hesabat dövründə nazirliyin 
İstintaq idarəsinin icraatında 
olmuş 1078 cinayət işinin 673-
nün ibtidai istintaqı tamamla-
nıb, onlardan 276-sı alimentin 
ödənilməsindən qərəzli şəkildə 
boyun qaçıran şəxslərlə bağlı 
olub, fiziki və hüquqi şəxslərə 
vurulmuş 1,9 milyon manatdan 
çox vəsaitin istintaq zamanı 
ödətdirilməsinə nail olunub.

İclasda görülən tədbirlərlə 
yanaşı, nöqsan və çatışmaz-
lıqlar qeyd edilib, mövcud 
problemlərlə bağlı nazirliyin 
məsul işçiləri və yerli icra qu-
rumlarının rəhbərləri dinlənilib, 
nöqsanların səbəb və şəraitinin 
aradan qaldırılması yolları ətraflı 
təhlil edilib.

Müşavirəyə yekun vu-
ran nazir müavini ədalət 
mühakiməsinin həyata 
keçirilməsində mühüm rol 
oynayan məhkəmə qərarlarının 
və azadlıqdan məhrumetməyə 
alternativ cəzaların vaxtında və 
dürüst icrasının təmin olunması, 
məhkəmələrin müəyyən edilmiş 
fəaliyyət qaydasının düzgün 
və səmərəli icrasına diqqətin 
artırılması, “Elektron icra” infor-
masiya sisteminin tətbiqinin və 
“Elektron sənəd dövriyyəsi”nin 
genişləndirilməsi, tabe qurum-
ların fəaliyyətinə nəzarətin 
gücləndirilməsi, habelə istintaq 
işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
aidiyyəti tapşırıqlar verib.

Eyni zamanda, ictimai işlər 
və digər cəza növlərinin icrasının 
səmərəliliyinin artırılması, azad-
lıqdan məhrumetməyə alternativ 
cəzalara məhkum olunmuş 
şəxslərlə tərbiyəvi işin yaxşılaş-
dırılması, cəza çəkməkdən bo-
yunqaçırma hallarının qarşısının 
alınması barədə əlavə tədbirlər 
müəyyən olunub, icra və pro-
basiya qurumlarında könüllülük 
institutunun təşviq olunması, 
vətəndaşların müraciətlərinə 
daim qayğı və həssaslıqla 
yanaşılması, korrupsiyaya şərait 
yaradan halların yolverilməzliyi, 
etik davranış qaydalarına 
dönmədən əməl olunmasının 
vacibliyi vurğulanıb.

Ədliyyə Nazirliyində geniş müşavirə keçirilib
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 � Parlament seçkisindən sonra Ermənistanda siyasi dinamikanın analizi 
ilə məşğul olan ekspertlər optimist fikirlər ifadə etmirlər. Onlar bu ölkənin ciddi 
problemlərlə üz-üzə qaldığı qənaətindədirlər. Əvvəllər ermənilər üçün ümid 
yeri olan diaspor təşkilatları və havadar dövlətlər də son illər dəstəklərini xeyli 
azaldıblar. Belə görünür ki, ermənipərəst qüvvələr Ermənistanın dövlət kimi 
müstəqil olmasını, özünün daxili potensialı hesabına inkişaf etməsini tələb edirlər. 
Hələlik isə rəsmi İrəvan buna qabil deyil. Bunun müxtəlif daxili və xarici səbəbləri 
var. Faktiki olaraq Ermənistanda dövlət quruculuğu aparılmayıb. Bu ölkə əsasən 
xarici ianələr hesabına mövcud olmaqdadır. Nəticədə Ermənistanda dərin sistemli 
böhran yaşanır. Bununla yanaşı, Ermənistan üçün ən pis vəziyyət regional 
layihələrdən təcrid olması ilə bağlı yaranıb. Bunun səbəbi işğal etdiyi Azərbaycan 
ərazisindən çəkilməməsidir. Ermənistan rəhbərliyi ən ideal inkişaf planı ortaya 
qoysa belə, zəbt etdiyi torpaqları tərk etməsə, inkişafı mümkün deyildir. 

"Erməni solyankası":  
siyasi mənşəyin dolaşıqlığı 

və sistemli böhran
Nikol Paşinyan Ermənistanda 

hakimiyyətin zirvəsinə çatdı. 
İndi demək olar ki, o, bu cırtdan 
məmləkətdə hakimi-mütləqdir. 
Prezidentin elə bir səlahiyyəti 
olmadığını nəzərə alsaq, 2019-
cu il yanvarın 14-dən "küçə 
demokratiyası"nın qələbəsi başa 
çatıb. Bir sıra ekspertlər (əsasən 
ermənilər) bunu "məxməri inqilab"ın 
birinci mərhələsinin yekunu kimi 
təqdim edirlər. Onlar həmin te-
zisi Ermənistanda yeniləşmənin 
bundan sonra da davam etməsi 
kontekstində irəli sürürlər. Lakin 
məsələyə daha geniş aspektdə 
yanaşdıqda, birinci mərhələ fərqli 
müstəvidə daha maraqlı görünür. 
Çünki faktiki olaraq əgər "inqilab" 
olubsa, onun ilk mərhələsi dalan-
da sona çatıb. Səbəbi haqqında 
ekspertlərin mülahizələrindən 
təsəvvür əldə etmək olar.

Maraqlıdır ki, birinci mərhələnin 
sonu kimi Ermənistan parlamentinin 
yeni tərkibdə fəaliyyətə başlama-
sı göstərilir. Əgər bu, doğrudan 
da belədirsə, onda Ermənistan 
siyasətinin dalana dirəndiyi qətiyyən 
şübhə doğurmur. Parlamentə daxil 
olan siyasi qrupların siyasi-ideoloji 
mövqelərinə nəzər salaq.

Hazırda Ermənistan 
parlamentində üç qrup təmsil olunub. 
Bunlar Nikol Paşinyanın başçılıq etdi-
yi "Mənim addımım", Qaqik Sarukya-
nın "Çiçəklənən Ermənistan" və Ed-
mon Marukyanın "İşıqlı Ermənistan" 
bloklarıdır. Say bölgüsü aşağıdakı 
kimidir: "Mənim addımım" – 88 yer, 
"Çiçəklənən Ermənistan" – 26 yer və 
"İşıqlı Ermənistan" – 18 yer. Siyasi-
ideoloji mövqeyinə görə ekspertlər 
"Mənim addımım" blokunu obrazlı 
olaraq "yığma solyanka" adlandırırlar. 

"Solyanka" qarışıq tərkibli rus şor-
basıdır. O, ətdən və ya balıq, yaxud 
da göbələk bulyonundan hazırlanır 
və ona çoxlu sayda kəskin ədviyyat 
qatılır.

Buradan aydın deyil ki, 
N.Paşinyanın "siyasi kimliyi" "rus 
siyasi mətbəxi"ndə hazırlanıb, yoxsa 
o, amerikan "qarışıq şorbasıdır". 
Mənşəyi məlum olmayan bir siyasi 
qrup necə suveren və müstəqil 
dövlətçilik siyasəti yeridə bilər? Həm 
də N.Paşinyan parlamentdə 88 "ad-
dımçı" ilə böyük üstünlüyə malikdir. 
Bu o deməkdir ki, parlamentin əksər 

hissəsi "qarışıq şorbadır".
Onun mərkəzi həlqəsini 

"Vətəndaş sazişi" partiyası təşkil 
edir. Bu partiyanın siyasi-ideoloji 
xətti adı kimi qondarmadır. Çünki 

Ermənistanda real vətəndaşlıq 
institutu formalaşmayıb. Vətəndaş 
anlayışının daşıyıcılarının siyasi 
şüurunun vətəndaşlığı dərk etmək 
səviyyəsində olduğu ciddi şübhə do-
ğurur. Onlar arasındakı saziş daha 
çox formal fiksasiyadır, arxasında 
vətəndaşın siyasi kimliyi dayanmır. 
Onu "yığma solyanka" edən də elə 
müxtəlif siyasi, ideoloji və sosial 

qrupların eklektik yığması olmasıdır.
Digər siyasi qruplara baxaq. 

"Çiçəklənən Ermənistan" bloku libe-
ral demokratiyaya meyllidir, "İşıqlı 
Ermənistan" isə sağmərkəzçiliyə 
istiqamətlənib. Ancaq ideoloji ba-
xımdan sağmərkəzçilik liberalizmin 
müxtəlif növlərinə yaxındır. Deməli, 
bu iki blok faktiki olaraq bir-birini 
təkrarlayır. Məsələ ondan ibarətdir 
ki, hələ Q.Sarukyanın "çiçəkləri" ilə 
E.Marukyanın "işıqları"nın bir-birini 
tamamlayıb-tamamlamadığı bəlli 
deyil. Çünki faktiki olaraq onların 

heç biri adlarına uyğun siyasi-ideo-
loji xətti tam olaraq yeridə bilmirlər. 
Səbəbi isə Ermənistanda qərarların 
ideoloji xəttə görə deyil, situativ 
özəlliyə görə qəbul edilməsidir.

Qərarların qəbulu: situativ 
konfiqurasiya, yaxud 

ideoloji özəllik?
Bu bağlılıqda ekspert 

A.Qalstyanın bir qeydi maraqlı-
dır. O yazır: "...erməni reallığında 
qərarların qəbulu prosesi daha 
çox tamamilə konkret situasiya 
konfiqurasiyasından asılıdır, nəinki 
partiya və ya ideoloji özəllikdən". 
Buradan ekspert belə qənaətə gəlir 
kİ, məsuliyyət daha çox hökumətin 
çiyninə və şəxsən N.Paşinyanın 
üzərinə düşəcək. Vətəndaşların 
əksəriyyəti də ona ümid edir. Bunun-
la siyasi-psixoloji dairə qapanır: xalq 
Paşinyana, Paşinyan parlamentə, 
parlament də yenə Paşinyana ümid 
edir. Bu, yenilikdir, bu, demokratiya-
dır, yoxsa erməni liberalizmi?!

Qeyri-müəyyənlik bu 
məqamlarla məhdudlaşmır. 
Məsələnin dərin tərəfi uzun illərdir 
ki, Ermənistan siyasi elitasının 
sistemli problemlər yaratmaqla 
məşğul olması ilə bağlıdır. Deməli, 
yeni hakimiyyət daxili və xarici 
siyasətdə peşəkarçasına keyfiyyətli 
dəyişikliklər etməklə böhrandan 
xilas ola bilər. İndiki hakimiyyət buna 
qadirdirmi? N.Paşinyan real siyasi 
sistem formalaşdırmaq iqtidarında-
dırmı? Böyük və ciddi şübhələr var. 
Çünki nə onun ideoloji bazası, nə 

siyasi kursu, nə də siyasi lider kimi 
imkanları bu suala müsbət cavab 
verməyə əsas vermir.

Ermənistanda hökumətlə parla-
ment və hökumətlə prezident ara-
sında səlahiyyət bölgüsü aspektində 
balans yaratmaq mümkün ola-
caqmı? İnanmaq çox çətindir. 
Çünki əvvəlcədən məlumdur ki, 
N.Paşinyan səlahiyyətləri kimsə ilə 
bölüşmək fikrində deyil. Onun prezi-
dent Armen Sarkisyanla "çəkindirici 
faktorlar"dan, yəni siyasi riskləri 
minimum edəcək addımlardan 
danışması daha çox formal məzmun 
kəsb edir. Bunu həyata keçirməyə 
Ermənistanda uyğun siyasi mühit və 
real mexanizmlər mövcud deyil. Hü-
quqi aspektdə konstitusiyada ciddi 
dəyişikliklər etmək lazımdır.

Bundan başqa, vurğulanan 
balans üçün uyğun sosial-iqti-
sadi şərait yaranmalıdır. Bu isə 
çox mürəkkəb və çətin prosesdir. 
Vəziyyəti ermənilər üçün daha 
da ağırlaşdıran məqam ölkənin 
faktiki olaraq regional layihələrdən 
tamamilə təcrid olunması və ancaq 

iki istiqamətdə (İran və Gürcüstan 
vasitəsilə Rusiyaya) çıxış imkanı-
nın mövcudluğudur. Deməli, hansı 
tərəfə çəksən də, Ermənistanın 
problemlərinin kökü aqressiv siyasət 
yeritməsi ilə bağlıdır. Konkret 
olaraq Azərbaycan torpaqlarının bir 
qismini işğal altında saxlamaqda 
davam etməsidir. Müasir mərhələdə 
həm qonşu dövlətin (hansı ki, 
Ermənistandan dəfələrlə güclüdür) 
ərazisinin bir hissəsini işğalda saxla-
maq, həm də davamlı sosial-iqtisadi 
inkişafa nail olmaq mümkün deyil!

Bunu erməni siyasətçilər də, 
erməni ekspertlər də unudurlar. 
Lakin həmin məqam onların bütün 
problemlərinin və uğursuzluqları-
nın təməlini təşkil edir. Təsadüfi 
deyil ki, statistik göstəricilərə görə, 
Ermənistan Cənubi Qafqazda ən 
zəif ölkədir. 2018-ci ildə bu ölkəyə 
cəmi 100 milyon ABŞ dolları, 
Gürcüstana isə 998 milyon ABŞ 
dolları həcmində sərmayə qoyulub! 
Azərbaycana qoyulan sərmayələr 
milyard dollarla ölçülür ki, onunla 
heç müqayisə etməyə dəyməz.

Ermənistan bu illərdə daxili 
iqtisadi potensial hesabına deyil, 
xaricdən verilən ianələr hesabına 
mövcud olub. Belə ki, son beş ildə 
xaricdəki fiziki şəxslər Ermənistana 
9,8 milyard dollar gətiriblərsə, 
Ermənistanın dövlət olaraq ixracatı 
həmin müddət üçün bundan 800 
milyon dollar azdır!. Belə dövlət 
olarmı?

Diaspor təşkilatlarının 
fəaliyyətinə gəldikdə, onun 
Ermənistana yardımı son illər daim 
azalmaqdadır. Artıq Amerikadakı 
diaspor qurumları demək olar ki, 
çox az miqdarda yardım edə bilir. 
Rusiyadakı diasporun isə şərtləri 
var. ABŞ hökumətinin yardımı da 
azalaraq 2019-cu il üçün cəmi 6 
milyon dollar təşkil edir.

Ermənistanın üzvü olduğu Av-
rasiya İttifaqına daxil olan dövlətlər 
Azərbaycan, Gürcüstan və Ukray-
naya daha çox sərmayə yatırıblar, 
nəinki Ermənistana. Deməli, İrəvanı 
üzv olduğu təşkilatda belə cəlbedici 
saymırlar. Təhsilin səviyyəsinə 
görə Ermənistan dünya reytinq 
cədvəllərində Azərbaycan və Gür-
cüstandan xeyli geridə göstərilir. 
Məsələn, Bakı Dövlət Universiteti 
reytinqdə 801-ci, Tbilisi Dövlət 
Universiteti 1001-ci yerdədirlərsə, 
İrəvan Universiteti 2746-cı yerdədir. 
Bütün bunların başlıca səbəbi 
ekspertlərin vurğuladığı sistemli 
böhran ilə əlaqəlidir.

Beləliklə, "məxməri inqilab"ın 
birinci mərhələsi Ermənistanı dövlət 
olaraq dalana dirəyib. Buradan 
xilas yolunu hazırkı Ermənistan 
rəhbərliyinin bildiyinə inanmaq 
çətindir. Yuxarıda göstərilən faktlar 
da bunu təsdiq edir.

Newtimes.az

“Məxməri inqilab”ın birinci mərhələsi: 
Ermənistan dalanda!

Fikrət TÜRKMƏN: “Nəsimi ili” türk dünyası 
üçün də 2019-cu ilin önəmli hadisəsidir

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu ili ölkəmizdə 
"Nəsimi ili" elan etməsi, bununla da dünya ədəbiyyatı xəzinəsində 
layiqli yer tutmuş, ümumtürk fəlsəfi poeziyasını zənginləşdirmiş 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinin ilin ən əlamətdar hadisəsi kimi müəyyən edilməsi qardaş 
Türkiyədə də böyük məmnunluqla qarşılanmışdır. Qəzetimizin 
əməkdaşı Namiq Qədimoğlu bu münasibətlə İzmirdəki Egey 
Universiteti Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutunun yaradıcısı, 
professor Fikrət Türkmənlə görüşüb ondan müsahibə almışdır. 
Tanınmış türkoloq bildirmişdir:

– Bu il mütərəqqi bəşəriyyət 
dahi Azərbaycan şairi Seyid 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyini dünya ədəbiyyatının 
diqqətçəkən hadisələrindən biri 
olaraq, UNESCO çərçivəsində 
təntənə ilə qeyd edəcək. Belə 
bir nəhəng şəxsiyyəti dünyaya 
bəxş etmiş Azərbaycan xalqı isə 
öz dahi sənətkarının şərəfinə 
bütöv bir ili “Nəsimi ili” kimi yaşa-
yıb-yaradacaq, qarşıdakı ayları 
şair babasının irsinə əhatəli bir 
qayıdışla əlamətdar edəcək. 
Türkiyənin ədəbi-mədəni aləmi də 
ilboyu yaxın-uzaqdan “Nəsimi ili” 
təntənələrinin ən fəal iştirakçısı 
olacaq. Bu yubiley, bütövlükdə, 
Türk dünyasını il boyu Nəsimi 
yaradıcılığı ab-havasında, onun 
uca şəxsiyyətinin timsalında bir 
məcraya toplayacaq.

İmadəddin Nəsimi böyük 
humanist şair, insanı ilahiləşdirən, onu 
ucaldan bənzərsiz şeirlərin müəllifi, 
orta əsrlərin ən qüdrətli söz və fikir 
sərraflarından biridir. Böyük Azərbaycan 
şairinin orta əsrlərin cəhalət aləmində 
işıq saçan azad ruhu, əyilməz cəsarəti, 
"ənəl-həq" deyən səsi zülmə və qaragü-
ruha qarşı möhtəşəm bir üsyan olmuş-
dur. Nəsiminin adı altı əsrdən bəridir ki, 
həqiqət naminə, fikir azadlığı yolunda 
qəhrəmanlığın rəmzi kimi əbədiləşərək 
bütün Türk-İslam xalqlarının, eləcə də 
dünyanın hər yerində haqsevər insanla-
rın yaddaşında yaşamaqdadır.

Azərbaycan xalqı, haqlı olaraq, 
Dədə Qorqud kimi ulu ozanı, Nizami, 
Xaqani, Füzuli, Vaqif, Sabir, Hüseyn 
Cavid, Üzeyir Hacıbəyli, Səməd Vur-
ğun kimi mütəfəkkirləri ilə öyünür. 
Azərbaycanlıların dünya və ümumtürk 
mədəniyyətinə Nəsimi kimi bir söz dahi-
si bəxş etməsi ilə fəxr etməsi də təbiidir. 
Azərbaycan dövlətinin, onun tarixi 
keçmişə yüksək sayğı və lazımi qayğı 
ilə yanaşan Prezidenti İlham Əliyevin öz 
xalqının belə bir dahisinin yubileyini ən 
uca bir şərəfə layiq bilməsi Türkiyədə 
hədsiz rəğbət və məmnunluqla qarşı-
landı.

Nəsimi irsinin bütün türk xalqlarının 
ictimai fikrinin inkişafına qüvvətli təsir 
göstərməsi göz önündədir. Filosof şairin 
bəşəri fikirləri, poeziyasındakı fikir və 
ideya zənginliyi sübut edir ki, o, yalnız 
Azərbaycan xalqına məxsus deyil, 
eyni zamanda, bütün türk dünyasının 
oğludur. Nəsimi irsi bütün xalqların 
sərvətidir. Bu gün biz Türkiyədə Yunis 
Əmrə, Akif Ərsoy ilə öyündüyümüz kimi, 
Nəsimi ilə də fəxr etməkdəyik. Məhz 
buna görə də böyük Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi 
şərəfinə 2019-cu ilin bütövlükdə “Nəsimi 
ili” elan edilməsi ilk ayını yaşadığımız 
ilin ən önəmli hadisəsidir. Bütün bunlara 
görə Türkiyə nəsimisevərləri də Prezi-
dent İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını 
bildirirlər.

Fikrət Türkmən müsahibəsinin 
davamında demişdir:

– Uzun illər türk dünyası, o 
cümlədən, sovetlər birliyi zamanın-
da türkdilli ölkələrlə əlaqələrimdən 
mənə məlumdur ki, Azərbaycan xal-
qının ümummilli lideri Heydər Əliyev 
də mədəni irs kimi önəmli amilə 
həmişə yüksək həssaslıqla yanaşmış, 
Vətəninin böyük tarixi şəxsiyyətlərini və 

sənət korifeylərini dünyaya tanıtmaq, 
sevdirmək üçün dəyərli işlər görmüşdür. 
Onun böyük himayəsi ilə Azərbaycan 
hələ sovet dövlətinin tərkibində olduğu 
dövrdə Nizaminin 840 illik, Nəsiminin isə 
600 illik yubileyləri dünya səviyyəsində 
qeyd edilmişdi. 

Türkiyədə yaxşı bilirlər ki, Heydər 
Əliyev təkcə dünya şöhrətli siyasətçi 
və dövlət xadimi olmamış, həm də 
beynəlxalq aləmdə mədəniyyətin və 
sənət adamlarının böyük dostu kimi 

tanınmışdır. O, Azərbaycanın 
müstəqilliyi illərində bu yöndə 
daha önəmli işlər görmüş, 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un 
1300 illik, Füzulinin 500 il-
lik yubileylərinin dünya 
səviyyəsində qeyd edilməsinin 
təşəbbüskarı və təminatçısı 
olmuşdur. 2019-cu ilin 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə "Nəsimi 
ili" elan edilməsi də bu gün bu 
dəyərli ənənənin davamıdır.

 Bu məsələnin digər 
bir tərəfi Türkiyə, eləcə də 
Azərbaycan üçün daha 
önəmlidir. Bu da ondan ibarətdir 
ki, düşmənlərimizin Türk 
dünyasına əsassız hücum və 
böhtanlarının artdığı bir dövrdə 
böyük Nəsiminin adı və uca 
amalı ilə beynəlxalq aləmin 
diqqətində olmaq, bütün dün-
yanın nəzərlərini Azərbaycana-

-Türk dünyasının bu parlayan ulduzuna 
cəlb etmək olduqca təsirli bir imkandır. 
İnanıram ki, bu möhtəşəm yubiley bütün 
ədəbiyyat və sənət adamlarını, elm 
adamlarını səfərbər edəcək, dünyaya 
türk kimliyimizi bir daha sübut etmək 
yolunda yeni addım olacaqdır.

Professor Fikrət Türkmənin 
qəzetimiz üçün müsahibəsi aşağıdakı 
sözlərlə bitir:

– Ötən günlərdə Azərbaycandakı 
dostlarımla telefon əlaqələrim 
də göstərir ki, ölkənizdə 2019-
cu ilin "Nəsimi ili" elan edilməsi 
nəsimişünaslığın inkişafına böyük təkan 
verəcək, yeni tədqiqatlara, dəyərli sənət 
əsərlərinin yaranmasına meydan aça-
caq. Artıq Azərbaycanda və Türkiyədə, 
eləcə də digər türk dövlət və toplumla-
rında düzənlənəcək beynəlxalq konf-
ranslara hazırlıq tədbirlərinə başlanmış-
dır. Qürurla deyə bilərəm ki, bu önəmli 
məsələyə bizim Egey Universitetinin 
Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutu da 
layiqli töhfəsini verəcək.

Çapa hazırladı:  
 Tahir AYDINOĞLU,  

 “Xalq qəzeti”

AZƏRTAC ilə Özbəkistan Milli İnformasiya 
Agentliyi arasında əməkdaşlıq möhkəmləndiriləcək 

 � Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında 
informasiya sahəsində əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsinə dair məsələlər müzakirə 
olunub.

Müzakirə Azərbaycanın 
Özbəkistandakı səfirliyinin 
birinci katibi, Daşkənddəki 
Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzinin direktoru Samir 
Abbasovun Özbəkistan Milli 
İnformasiya Agentliyinin (UzA) 
baş direktoru Abdusaid Koçi-
movla görüşündə aparılıb.

Abdusaid Koçimov son 
zamanlar Özbəkistanda 
görülən işlər, ölkələrimiz 
arasında dostluq 
münasibətləri haqqında 
danışıb. O, Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyi 
(AZƏRTAC) ilə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi, gələcəkdə 
bununla bağlı memorandu-
mun imzalanması və digər 
məsələlərə dair təkliflərini 
bildirib.

S.Abbasov Azərbaycanın 
son illərdə əldə etdi-
yi nailiyyətlər, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə həyata keçirilən 
nəhəng layihələr, eləcə də 
Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
barədə məlumat verib. O, 
ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin 
dünyaya çatdırılmasında me-
dianın rolunu vurğulayıb. 

Mərkəzin direktoru 
Özbəkistan Milli İnformasi-
ya Agentliyinin AZƏRTAC 
və Mətbuat Şurası ilə 
əməkdaşlığına dair me-
morandumun imzalanması 
istiqamətində müvafiq iş 
aparılacağını söyləyib. O, 
Mədəniyyət Mərkəzinin 
2013-cü ildən bəri hər il 
Azərbaycan haqqında, 
habelə Azərbaycan-
Özbəkistan dostluğunun 
təbliğinə dair keçirdiyi “İlin 
ən yaxşı məqalə və televi-
ziya verilişi” müsabiqəsində 
tərəfdaş kimi UzA agentliyi-
nin iştirakı barədə təklif irəli 
sürüb. Təklif qəbul edilib.

Qulu KƏNGƏRLİ,  
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Daşkənd

Ermənistan silahlı qüvvələri 
atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub 

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə 
etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, Ermənistan Respublikası No-
yemberyan rayonu ərazisindəki 

adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Qazax rayonu-
nun Kəmərli kəndində və Kras-
noselsk rayonu ərazisindəki 

adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında 
olan Yarımca, Ağdam rayonunun 
Tağıbəyli, Baş Qərvənd, Qaraqaşlı, 
Xocavənd rayonunun Kuropatkino 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd 
və Füzuli rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.
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 � Türkiyənin Antalya vilayətində baş 
verən qasırğalar bölgəyə 100 milyon lirə 
həcmində ziyan vurub.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, 
təbiət hadisəsinin bütün fəsadları aradan qaldırılacaq. 
Qasırğa zamanı küləyin sürəti  saatda 133 kilometrə çatıb.

Xatırladaq ki, yanvarın 24-26-da  Antalyada tüğyan 
etmiş qasırğalar nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 20-dən 
çox adam xəsarət alıb.

“Xalq qəzeti”

Tretyakov Qalereyasından 
oğurluq edən şəxs tutuldu

 � Moskvada məşhur Dövlət Tretyakov 
Qalereyasından Arxip Kuincinin “Ay Petri. Krım” 
adlı rəsm əsərini oğurlamaqda şübhəli bilinən 
şəxs saxlanılıb.

Bunu Rusiya Da-
xili İşlər Nazirliyinin 
rəsmi nümayəndəsi 
İrina Volk deyib.

Polis 31 yaş-
lı kişini Moskva 
vilayətinin Odintsovo 
rayonunun Zareçye 
qəsəbəsində saxla-
yıb.

İlkin ehtimala 
görə, cinayət tamah-
karlıq məqsədilə 
törədilib. Hazırda bu 

işdə digərlərinin  əlinin olub-olmaması araşdırılır. Faktla 
bağlı cinayət işi açılıb.

Qeyd edək ki, rəsm əsərinin sığorta dəyəri təqribən 
180 min dollar təşkil edir.

“Xalq qəzeti”

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda deyilir ki, 
təşkilat rəhbərləri, diaspor 
fəalları, ziyalıların iştirak 
etdiyi tədbiri giriş sözü ilə 
açan Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin aparat 
rəhbəri Daşqın Rəcəbli de-
yib ki, toplantının məqsədi 
“Ukrayna Azərbaycanlıları 
Radası”nı yaratmaq və 
təşkilatların birgə fəaliyyətini 
təmin etmək üçün razı-
lığın əldə olunmasıdır. 
Ukraynada Azərbaycanın 
diaspor təşkilatlarının 
birgə fəaliyyətinin təşkili 
məqsədilə yaradılmış İşçi 
qrupun artıq bu istiqamətdə 
işlərini yekunlaşdırdığını 
bildirən D.Rəcəbli bugünkü 
toplantının nəticəsinə uyğun 
olaraq yaxın vaxtlarda 
“Ukrayna Azərbaycanlıları 
Radası”nın təsis qurultayı-
nın keçiriləcəyini vuğrula-
yıb. 

Tədbirdə iştirak edən 
Ukraynada prezidentliyə 
namizəd Roman Nəsirov 

Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının birgə 
fəaliyyətə razılıq verməsinin 
təqdirəlayiq olduğunu deyib 
və bu istiqamətdə hər kəsə 
uğurlar arzulayıb. 

Birləşmiş Ukrayna 
Azərbaycanlıları Konq-
resinin sədri Rövşən 
Tağıyev təşkilatların 
birgə fəaliyyətinin vacibli-
yini xüsusi vurğulayaraq 
bildirib ki, ümumrespub-
lika tədbirlərinin birlikdə 
keçirilməsi daha səmərəli 

və faydalı nəticələr verə 
bilər. 

Sonra Ukrayna 
Azərbaycanlılarının 
Birləşmiş Diasporunun 
rəhbəri Hikmət Cavadov 
və Kiyev Azərbaycanlıları 

Konqresinin sədri Oleq 
Krapivin çıxış edərək dias-
por təşkilatlarının birgə və 
koordinasiyalı fəaliyyətinin 
zəruriliyini qeyd ediblər. 

Toplantıda çıxış edən 
Ukrayna Respublikasının 
Xalq artisti Qurban Abba-
sov iştirakçıların diqqətini 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliğinə yönəldərək, bu 
sahədə də birgə fəaliyyətin 
səmərəli olacağını deyib. 

İclasın yekununda 
iştirakçılar “Ukrayna 

Azərbaycanlıları Radası”nın 
yaradılması və yaxın 
vaxtlarda təsis qurulta-
yının keçirilməsi barədə 
razılığa gəliblər. Sonra 
Ukraynada Azərbaycanın 
diaspor təşkilatlarının 
birgə fəaliyyətinin təşkili 
məqsədilə yaradılmış 
İşçi qrupun üzvü, hüquq-
şünas Eduard Bağırov 
“Ukrayna Azərbaycanlıları 
Radası”nın nizamnaməsini 
və üzv təşkilatlar arasında 
imzalanacaq memorandu-
mun mətnini iştirakçıların 
diqqətinə təqdim edib. 
Müzakirələrdən sonra 
iştirakçılar qeyd edilən 
əlavə və dəyişikliklər nəzərə 
alınaraq, bu sənədlərin 
qəbulunu məqsədəuyğun 
hesab ediblər. 

Rəsmi müzakirələrdən 
sonra tədbir bədii proqramla 
davam edib. 

Xatırladaq ki, Ukrayna-
da fəaliyyət göstərən və 
aralarında uzun müddət fikir 
ayrılıqları müşahidə olunan 
diaspor təşkilatları, Diaspor-
la İş üzrə Dövlət Komitəsi 
rəhbərliyinin bu ölkəyə 
17-19 iyul 2018-ci il tarixdə 
səfəri zamanı birgə fəaliyyət 
barədə qərar qəbul ediblər.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistanın cəhdləri 
uğursuzluğa məhkumdur

Bunu Trend-ə Türkiyə hökumətindəki 
mənbə bildirib. Mənbənin sözlərinə görə, 
bunun səbəbi Azərbaycan torpaqlarının 
işğal altında olmasıdır: “Ermənistanla 
münasibətlərin normallaşması Türkiyə 
üçün prioritet deyil. Ermənistan Türkiyə ilə 
münasibətləri normallaşdırmaq istəyirsə, 
İrəvan bunu, ilk növbədə, Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərini azad etməklə 
sübut etməlidir. Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərini azad etmək Ermənistanın 
özü üçün də faydalıdır. Yerevanın işğalçılıq 
siyasəti Ermənistanın özünü bütün  vacib 

regional layihələrdən təcrid etməsinə 
gətirib çıxarıb”.

Qeyd olunub ki, Ermənistan gec-tez 
Azərbaycana qaytarılacaq ərazilərin işğalını 
davam etdirməkdənsə, öz vətəndaşlarına 
normal iqtisadi şərtlər təklif etməklə onların 
gələcəyini düşünməlidir: “Ermənistan, 
həmçinin 1915-ci il hadisələri ilə bağlı 
Türkiyəyə iddialardan da əl çəkməlidir”.

İranın Xuzistan vilayətində sel və 
daşqınlar nəticəsində 2 kənd təxliyə 
edilib.

Trend-in məlumatına görə, bunu İranın 
Xuzistan vilayəti Qırmızı Aypara Cəmiyyəti 
İdarəsinin direktoru Əli Xudadadi deyib.

Xudadadinin sözlərinə görə, kəndlərin 
əhalisi müvəqqəti sığınacaqlarda 
yerləşdirilib.

Eləcə də Şuş və Dəşt-e Azadeqan 
rayonlarında 22 kənd və 2 şəhər daşqın 
təhlükəsi ilə üzləşib.

“EGE Hospital”da daha bir uğurlu 
əməliyyat həyata keçirilib 

 �  “EGE Hospital”da daha bir uğurlu əməliyyat həyata keçirilib. 
Ürəyə edilən müdaxilənin olduqca təhlükəli olduğunu nəzərə alan 
həkim kollektivi pasiyentin istəyi ilə sol damarda yaranan ciddi 
problemi aradan qaldırıb. 

Xəstəxanaya kəskin ürək ağrıları ilə 
daxil olan pasiyentdə edilən koronor 
angiografiya sonrası ürəyin tac damarının 
“sol ana koronor arteriya tutulması” aşkar 
edilib. Sol ana koronor arteriya ürəyi qida-
landıran ən böyük damardır, onun tıxa-
nıqlığına bağlı infarktlar daha çox ölümlə 
nəticələnir. Yüksək ölüm riski səbəbi ilə bu 
tip pasiyentlərə təcili müdaxilə edilməlidir. 
Günümüzdə sol ana koronor arteriya 
tıxanıqlarının ən uyğun müalicəsi kimi 
açıq ürək əməliyyatı qəbul edilir. Ancaq 
pasiyent ağır çəkili olduğundan (boy– 160 
sm, çəki–165 kq) açıq ürək əməliyyatı da 
olduqca riskli hesab edilib. Pasiyentə həm 
xəstəliyinin riski, həm də edilməli olan 
açıq ürək əməliyyatının riskləri izah olu-
nub. Pasiyent açıq ürək əməliyyatını qəbul 
etmədiyi üçün ona angiografik üsullarla 
müalicə məsləhət görülüb.

Bu tip pasiyentlərdə ediləcək angiog-
rafik müdaxilələr də yüksək risklidir və 
təcrübə tələb edir. Düşünmək istədiyini 
söyləyən pasiyent bir neçə müəssisələrdə 
olduqdan sonra “EGE Hospital”da bu 
riskli işləmi qəbul edib. Angiografiya 
əsnasında yarana biləcək komplikasiya-
lar (ağırlaşmalar) nəticəsində açıq ürək 
əməliyyatına dönmə riski də olduğundan 
angiografiya bölümü, eyni zamanda, ürək 
cərrahiyyəsinin də müdaxilə edə biləcəyi 
şəkildə təşkil olunub və xəstəyə koronor 
girişim edilib. 45 dəqiqə davam edən 
müdaxilə ilə pasiyentin sol ana koronor 
arteriyasına və onun şaxələrinə uzanacaq 

şəkildə 2 ayrı stent implantasiyası həyata 
keçirilib. Uğurlu müdaxilələrdən sonra 
pasiyentə çəkisini azaltması məsləhət gö-
rülüb və o, 2 gün sonra evə buraxılıb.

Bir daha qeyd edək ki, səhhətinizdəki 
bu kimi problemlərin təhlükəli hal al-
maması üçün “EGE Hospital”ın endi-
rimli “Check-Up” paketindən yararlana 
bilərsiniz!

“Xalq qəzeti”

 � Istanbulda Tuzla rayonunda tərsanələrin 
birində yanğın baş verib. 

Hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadaları cəlb edilib, 
 yanğının qarşısının alınması üçün  intensiv tədbirlər görülür. İlkin 
məlumata görə 3 nəfər xəsarət alıb.

Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi hələ məlum deyil.
Qeyd edək ki, səhər saatlarında  İstanbulda alkoqollu içkilərin 

istehsalı üzrə fabrikdə də yanğın baş vermişdi.

 � Azərbaycan və 
Bolqarıstan arasında turist axını 
Bakı–Sofiya aviareysinin açılması 
ilə xeyli artıb. Bunu Trend-ə 
Bolqarıstanın Azərbaycandakı 
səfiri Nikolay Yankov deyib.

Diplomat Azərbaycan 
vətəndaşlarına verilən vizaların sayı-
nın, ən azı, 40 faiz artdığını bildirib: 
“Biz hesab edirik ki, yazda müntəzəm 
reyslərin bərpası nəticəsində bu il də 
müsbət tendensiya saxlanacaq”.

Səfir vurğulayıb ki, paytaxtlar 
arasında birbaşa əlaqənin qurulması 
hər iki ölkənin liderləri tərəfindən çox 
müdrik siyasi qərar idi və artıq çox 
müsbət nəticələr verir: “Bu, xalqları-
mız arasında daha sıx əlaqələr üçün 
böyük imkanlar, biznesdə daha inten-
siv təmaslar və daha dinamik iqtisadi 
münasibətlər yaradacaq”.

Ölkələr arasında viza rejiminin 

sadələşdirilməsinə toxunan N.Yankov 
deyib ki, Bolqarıstan bu məsələdə 
Avropa İttifaqının siyasətini əsas 
tutur: “Bizim səfirliyimiz işini Avropa 
İttifaqı ilə Azərbaycan arasında viza 
verilməsinin sadələşdirilməsi haq-
qında sazişə uyğun qurur. Səfirliyin 
konsulluq bölməsi qısa müddətdə viza 
alınması ilə bağlı tam gücü ilə çalışır”.

Qeyd edək ki, Bakı və Sofiya 
arasında aviareysin açılması barədə 
razılıq 2017-ci il oktyabrın 13-də 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Bolqarıstan Prezidenti Rumen Ra-
dev arasında danışıqlar çərçivəsində 
əldə olunub.

Bolqarıstan paytaxtı Avropa İtti-
faqında ilk şəhərdir ki, Azərbaycanın 
“Buta Airways” şirkəti birbaşa reyslər 
həyata keçirir.

 � Kiyev şəhərində Ukraynada 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının toplantısı keçirilib. 
Görüşdə Ukraynadakı Azərbaycan 
diasporunun fəaliyyətinin birləşdirilməsi 
və təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
“Ukrayna Azərbaycanlıları Radası”nın 
yaradılması ilə bağlı müzakirələr 
aparılıb. 

“Ukrayna Azərbaycanlıları Radası” yaradılır

Azərbaycan və Bolqarıstan 
arasında turist axını artıb 

Istanbulda tərsanədə yanğın baş verib

Ermənistanın Türkiyə ilə 
münasibətləri normallaşdırmaq 
üçün bütün cəhdləri uğursuzluğa 
məhkumdur.

Qasırğa Türkiyəyə 

100 milyon 
lirə həcmində 

ziyan vurub

İRANDA  SEL 
VƏ  DAŞQIN
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Hər şeydən əvvəl qeyd 
etmək yerinə düşər ki, son illər 
Ağcabədi rayonunda həyatın 
bütün sahələrində böyük inkişaf 
və yüksəliş əldə edilmişdir. Ümu-
mi məhsul istehsalı dəfələrlə 
çoxalmış, onlarca müxtəlif 
təyinatlı emal müəssisəsi işə 

salınmış, intizam və tələbkarlıq 
daha da artırılmışdır. Əsas odur 
ki, ilk gündən götürülmüş sürət 
zəifləmir, bütün sahələri əhatə 
edir, dinamik və ardıcıl xarakter 
daşıyır. 

Bütün bunlar isə heç 
şübhəsiz ki, ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin bütün bölgələrə, o 
cümlədən Ağcabədiyə göstərdiyi 
gündəlik diqqət və qayğının, 
rayonun sosial-iqtisadi və 
mədəni inkişafı ilə bağlı imza-
ladığı sərəncamların bilavasitə 
nəticəsidir. 

Digər mühüm məsələ isə 
yerlərdə işin düzgün təşkili, 
yaranmış əlverişli şəraitdən 
daha səmərəli istifadə etmək 
bacarığı, təsəbbüşkar və ya-
radıcı fəaliyyətdir. Heç də 

təsadüfi deyildir ki, bu gün 
Ağcabədi şəhərinin simasını 
gözəlləşdirən müxtəlif təyinatlı 
binaların, park və xiyabanların, 
küçə və meydanların, demək 
olar ki, hamısı məhz son illərin 
məhsuludur. Başqa sözlə desək, 
şəhər öz sərhədlərini xeyli 

genişləndirmişdir. Hər addımda 
yüksək zövq və səliqə-səhman, 
milli koloritlə müasirliyin üzvi 
vəhdəti, qadir insan əlinin yarat-
dığı gözəlliklər diqqəti cəlb edir, 
insanlarda rahatlıq və xoş əhval-
ruhiyyə yaradır.

Biz bu yazı üzərində 
işləyərkən, yenidən Ağcabədidə 
olduq. Başa çatdırılmış iri 
layihələrlə yerindəcə tanış-
lıq, əldə edilmiş yüksəlişi əks 
etdirən fakt və rəqəmlər, tikintisi 
aparılan yeni obyektlər belə 
bir həqiqəti bir daha təsdiq 
etdi ki, Ağcabədidə ilk gündən 
götürülmüş və bütün sahələri 
əhatə edən yüksək sürət və 
inkişaf dinamikası bu gün də 
eyni temp və keyfiyyətlə davam 
etməkdədir. Burada hər hansı 

arxayınçılıq və geriləmədən 
söhbət gedə bilməz. Məsələn, 
qısa müddət ərzində ümumi 
sahəsi 34 hektar olan atçılıq 
kompleksinin, su-kanal idarəsinin 
inzibati binasının, Heydər 
Əliyev və Üzeyir Hacıbəyov 
prospektlərinin kəsişdiyi 

yerdə saat qülləsinin tikintisi 
başa çatdırılmışdır. Ağcabədi 
şəhərində 100 yerlik körpələr 
evi-uşaq bağçasının, avtovağzal 
kompleksinin, “ASAN” Xidmət 
Mərkəzinin, Rəncbərlər kəndində 
dənli bitkilərin emalı zavodu-
nun, Qaradolaq və Salmanbəyli 
kəndlərində məktəb binaları-
nın tikintisi isə sürətlə davam 

etdirilir. Daha aydın təsəvvür 
yaransın deyə, biz bu siyahıya 
şəhərin Heydər Əliyev və Üzeyir 
Hacıbəyov prospektlərində, 
Vaqif, Nəsimi, İsmət Qayıbov 
və Xəlfərəddin küçələrində 
aparılan əsaslı bərpa və təmir 
işlərini də əlavə edə bilərik. Son 
illər Ağcabədidə onlarca yeni 

məktəbin, tibb müəssisəsinin 
tikilib istifadəyə verilməsini, yüz 
kilometrlərlə yol çəkilişini, içməli 
su və kanalizasiya layihələrini, 
elektrik enerjisi və təbii qaz 
təminatını, min hektarlarla torpaq 
sahəsinin əkin dövriyyəsinə cəlb 
edilməsini də minnətdarlıq hissilə 
xatırlamaq istəyirik.

Ağcabədi, ilk növbədə, 
ölkəmizin ən böyük kənd 
təsərrüfatı rayonlarından biridir 
və inkişaf dinamikası burada 
daha çox özünü göstərir. Biz 
rayonda kənd təsərrüfatının 
müxtəlif sahələrində əldə edilmiş 
nəticələri, fakt və göstəriciləri 
müqayisə edərək təhlillər apara, 
inkişaf və yüksəlişi rəqəmlərin dili 
ilə göstərə bilərik. Ancaq çətin 
ki, bunu bir qəzet materialında 
verə bilək. Ona görə də yalnız 
bir sahədə – pambıqçılıqda əldə 
edilmiş ciddi dönüş barədə da-
nışmaq istəyirik.

Ən əvvəl belə bir faktı xa-
tırlatmaq yerinə düşər ki, ötən 
əsrin 70–80-ci illərində Ağcabədi 

respublika üzrə 100 min ton 
həddini keçən üç rayondan biri 
idi. Əlverişli təbii və iqlim şəraiti, 
münbit torpaqları, bol suyu, 
başlıcası isə sadə, zəhmətkeş in-
sanları olan bu bölgə pambıqçı-
lığı sürətlə inkişaf etdirmək üçün 
geniş imkanlara malik idi. Kənd 
sakinlərinin əsas gəlir mənbəyi 

də məhz bu sahədən olmuşdur.
Təəssüf ki, 80-ci illərin 

axırlarında, 90-cı illərin 
əvvəllərində bütövlükdə, res-
publikamızı bürüyən xaos və 
qarşıdurma Ağcabədidən də 
yan keçmədi. Düzdür, gerilik 
bütün sahələri əhatə etmişdir. 
Ancaq mütəxəssislərin gəldiyi 
nəticəyə görə, ən böyük ziyan 
məhz pambıqçılığa dəymişdir. 
Aydın təsəvvür yaransın deyə, 
qeyd edək ki, rayonda pambıq 
istehsalı 50 dəfə aşağı düşmüş, 

məhsuldarlıq minimum səviyyəyə 
enmişdir. Vəzirov, Mütəllibov 
və AXCP–Müsavat cütlüyünün 
hakimiyyəti illərində böyük strate-
ji əhəmiyyətə malik, Azərbaycan 
kəndlisinin əsas gəlir mənbəyi 
olan pambıqçılığa münasibət 
belə idi.

Əlbəttə, yaranmış vəziyyət 
uzun müddət davam edə 
bilməzdi. Ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin kənd təsərrüfatının, 
xüsusilə pambıqçılığın, bara-
maçılığın, tütünçülüyün inkişafı 
ilə bağlı imzaladığı fərman və 
sərəncamlar, qəbul edilmiş 
dövlət proqramları böyük inki-
şaf və yüksəlişə səbəb oldu. 
Nəticədə, ildən-ilə ümumi məhsul 
istehsalı artdı, əkin sahələri 
genişləndirildi, bu ənənəvi 
sahəyə həvəs və maraq artdı. 
Müqayisə üçün deyək ki, bu il 
Ağcabədidə 24 min tona yaxın 

məhsul istehsal edilmişdir. Bu isə 
ötən ildəkindən 4 min ton çox-
dur, bol qazanc, firavan həyat, 
xoşbəxt gün-güzəran deməkdir.

Yeri gəlmişkən, ötən il 
noyabr ayının 5-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və birinci xanım 
 Mehriban Əliyevanın Ağdam 
 rayonunda səfərdə olarkən 
yolüstü Ağcabədi rayonunun 
Hindarx qəsəbəsində Əsmər Hü-
seynovanın sahəsində pambıq-
çılarla söhbətindən bir məqamı 
xatırlatmaq yerinə düşərdi:

Prezident İlham Əliyev: İndi 
adambaşına orta hesabla nə 
qədər pambıq yığırsınız?

Pambıqçılar: Bir gündə 
hərəyə 110-120 kiloqram yığırıq.

Prezident İlham Əliyev: Bir 
gündə 120 kiloqram?

Pambıqçılar: Bəli, cənab 
Prezident, bir gündə.

Prezident İlham Əliyev: 120 
kiloqram yığırsınızsa, deməli, nə 

qədər qazancınız olur?
İcra hakimiyyətinin başçısı 

Şahin Məmmədov: İyirmi ma-
natdan çox edir – 24 manat. Bir 
evdən tarlaya beş adam çıxırsa, 
hərəsi 100 kiloqram yığsa, ax-
şam 100 manat pul aparır.

Prezident İlham Əliyev: 100 
manat, hər gün bir evə?

Pambıqçılar: Bəli, hər gün.
Prezident İlham Əliyev: 

Yaxşıdır.
Şahin Məmmədov: Keçən 

il bugünkü tarixə biz 15 min 783 
ton pambıq yığmışdıq. Amma bu 
gün 20 min tona çatmışıq. Keçən 
ilin müvafiq dövründəkindən, 

təqribən, 5 min ton artıq təhvil 
vermişik...

Prezident İlham Əliyev: 
Bəs, ümumiyyətlə, rayon üzrə 
hektardan məhsuldarlıq nə qədər 
gözlənilir?

Şahin Məmmədov: Hektar-
dan 27-28 sentner. Ötən il 21,5 
sentner idi.

Prezident İlham Əliyev: 
 27–28 sentner, çox gözəl, çox 
yaxşı. Texnika da var, görürəm, 
biz yüzlərlə texnika almışıq. 
Demək olar ki, burada ilboyu iş 
var.

Əlbəttə, bu heç də son 
hədd deyildir. Ağcabədidə digər 
sahələrlə yanaşı, pambıqçılığı 
daha sürətli inkişaf etdirmək 
üçün əlavə imkan və ehtiyat 
mənbələri çoxdur. Hazırda bu 
istiqamətdə rayonda ciddi iş 
gedir, əkin sahələri genişləndirilir, 
bütün sahələr hərəkətə gətirilir. 
Əsas məqsəd isə ondan ibarətdir 
ki, ötən illərlə müqayisədə əkin 

sahələri daha da genişləndirilsin, 
məhsuldarlıq yüksəldilsin.

Son olaraq onu vurğula-
yaq ki, rayonda hansı sahəni 
götürsək, böyük inkişaf və 
yüksəlişin şahidi olarıq. Bu isə 
bir daha onu göstərir ki, rayon 
icra hakimiyyətində, onun yerli 
strukturlarında iqtisadi, sosial 
və mədəni sahələrin inkişafına 
kompleks münasibət formalaş-
mış, bu istiqamətdə ardıcıl və 
sistemli iş qurulmuşdur. 

Görüşdüyüm, söhbət etdiyim 
Ağcabədi sakinləri –  ağsaqqallar, 
ziyalılar, gənclər bütün bu inki-
şaf, göstərilən gündəlik diqqət 
və qayğı üçün, ilk növbədə, ölkə 
Prezidenti İlham Əliyevə hədsiz 
təşəkkür və minnətdarlıqlarını bil-
dirir, aparılan müdrik, uzaqgörən 
daxili və xarici siyasət xəttini 
ürəkdən müdafiə etdiklərini, bu 
böyük etimadı əməli işdə doğ-
rultmaq üçün bundan sonra da 
böyük səy və fədakarlıqla çalışa-
caqlarını bəyan edirlər.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Ağcabədi 2019-cu ilə böyük inkişaf və 
quruculuq planları ilə qədəm qoyub

 � 2018-ci il Ağcabədi rayonunun sosial-iqtisadi 
və mədəni həyatında nə ilə əlamətdar olmuşdur? 
İdarəetmədə, iş üslub və metodlarında, təşkilatçılıq 
məsələlərində diqqəti cəlb edən əsas amillər hansılardır? 
2019-cu ildə qarşıda duran konkret vəzifələr nədən 
ibarətdir? Ümumiyyətlə, bu gün rayonda ictimai-siyasi 
vəziyyət, adamların əhval-ruhiyyəsi, mənəvi-psixoloji 
mühit necədir?

İtaliya–Azərbaycan Beynəlxalq Film Festivalı ilə bağlı 
mətbuat konfransı

 �  Dünən  Nizami 
Kino Mərkəzinin Mətbuat 
klubunda  İtaliya–Azərbaycan 
Film Festivalının açılışı ilə bağlı 
mətbuat konfransı keçirildi. 
Tədbirdə təşkilatçılar, İtaliyadan 
gəlmiş  qonaqlar və münsiflər 
heyətinin üzvləri keçiriləcək 
festival haqqında ətraflı məlumat 
vermişlər.

Bildirilmişdir  ki, festival   
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyi, həmçinin  İtaliyanın film 
istehsalı şirkətləri olan “İmago Gro-
up”, “United Cultures” və “Sandro Teti 
Editore”nin birgə dəstəyi ilə keçirilir. 
Festival İtaliya və Azərbaycan kino 
sənayesinin keçmişini, bugününü və 
gələcəyini təbliğ etmək məqsədi daşıyır.

Mətbuat konfransında  qeyd olun-
muşdur ki, İtaliyanın Azərbaycandakı 
səfirliyi, Nizami Kino Mərkəzi və “The 
Landmark” tərəfindən dəstəklənən 
festival hər iki ölkənin bir sıra elmi 
mərkəzləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
təşkil olunub. Yanvarın 30-dək davam 

edəcək festival çərçivəsində seçilmiş 15 
müasir film nümayiş olunacaq. Təqdim 
olunan nominasiyaların qalibləri xüsusi 
hazırlanmış “Zoroaster award” ilə müka-
fatlandırılacaq.

“La Piovra” serialında canlandır-
dığı Tano  Cariddi obrazı ilə keçmiş 
sovet regionunda məşhur olan aktyor və 
rejissor Remo Girone mükafatlandırma 
mərasiminə rəhbərlik edəcək. İtaliya-
lı ssenarist və rejissor Claudio Rossi 
 Massimi isə festivalın bədii rəhbəridir.

Festivalın proqramına “Çörək 

və Zanbaq” (rejissor Silvio Soldi),  
“İnspektor Montalbano” (rejissor 
Alberto Sinonu),  “İtaliya ağ-qarada 
yeyərkən” (rejissor Andrea Qroppole-
ro di Troppenburg), “Şərab qayaları” 
(rejissorlar Ermanno Olmi və Cakomo 
Qatti),  “Ümumi mətbəx sənəti” (rejis-
sor Ancelo Rosetti),  “Kətan üzərində 
şərab” (rejissor Arianna Qreko) daxil 
edilmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

 � Ölkənin mobil kommunikasiya sektorunun lideri olan 
“Azercell Telekom” MMC, yeni konsepsiyalı eksklüziv mağazalarını 
ölkə boyu genişləndirərək, abunəçilərinə yüksək xidmət təklif 
etməkdə davam edir. Şirkət bu ilin ilk eksklüzivini Faiq Əmirov 
küçəsi 8 ünvanında Zaqatala sakinlərinin ixtiyarına verib. Beləliklə, 
ölkədə “Azercell” eksklüziv mağazalarının sayı 21 oldu. 

Yeni eksklüziv mağaza ən müasir 
avadanlıqla təchiz olunaraq, nordik 
konsepsiyasına uyğun şəkildə təşkil 
edilib. Bu mağazalarda abunəçilər istədiyi 
məhsulu sınaqdan keçirə, həmçinin onları 
müqayisə edə bilərlər. Düzgün seçim 
etməkdə, xidmətləri aktiv etməkdə və 
digər məsələlərdə müştərilərə peşəkar 

satıcılar yardım edir. Həmçinin mağa-
zada müştərilər mobil texnologiyaları 
dəstəkləyən müxtəlif aksesuarlar, cihazlar 
əldə edə, eyni zamanda, mobil telefonları 
kredit və nağd şəkildə ala bilərlər. Qeyd 
edək ki, eksklüziv ofislərdə nömrənin 
digər abunəçinin adına rəsmiləşdirməsi 
və izahlı qaimə əməliyyatı istisna olmaqla, 

bütün digər “Azercell” xidmətlərindən 
faydalanmaq mümkündür.

“Azercell” Zaqatala şəhərindəki 
müştəriləri üçün xüsusi kampaniya da ke-
çirir. Yanvar ayının 24-dən etibarən 7 gün 

ərzində Zaqatala eksklüziv mağazasından 
smartfon alan hər kəs 150 azn hədiyyə 
balansı əldə edəcək. Bundan əlavə, 200 
müştəriyə xüsusi hədiyyə kuponu təqdim 
olunacaq ki, bu kuponlar vasitəsilə hər 
kəs nömrə və aksesuar alışı zamanı 50 
faizədək endirimdən yararlanmaq imkanı 
qazanacaq. 

Qeyd edək ki, Zaqatala eksklüziv 
mağazası bazar ertəsi – şənbə gunləri 
09:00 – 19:00, bazar günü 09:00 – 18:00 
saatlarında abunəçilərə fasiləsiz xidmət 
göstərəcək. 

“Xalq qəzeti”

“Azercell” Zaqatalada 2019-cu ilin  
ilk eksklüziv mağazasını təqdim etdi

Bölgə həyatı
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AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI   
GƏNCLƏR  və  İDMAN  NAZİRLİYİ 

Mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün       

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Bayram və əlamətdar günlər 

münasibətilə “N” saylı hərbi hissələrə səfərlərin 
təşkil edilməsi.

Lot-2. Gəncə, Şəki və  Lənkəran 
şəhərlərində, Biləsuvar, Cəlilabad və Qax 
rayonlarında “Qəhrəmanlarımızı tanıyaq və 
tanıdaq” təbliğat kampaniyası çərçivəsində 
tədbirlərin keçirilməsi.

Lot-3. Gənclərin hərbi xidmətə 
həvəsləndirilməsi və ordu sıralarına yola 
salınması məqsədilə mədəni-kütləvi tədbirlərin 
keçirilməsi.

Lot-4. Gənclərin vətənpərvərlik və 
vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində aparılan 
təbliğat-təşviqat işlərinin səmərəliliyinin artırıl-
masına həsr olunmuş forumun keçirilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif  olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun  öz tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla  əlaqədar əlavə məlumat 

almaq üçün maraqlananlar  4658416 nömrəli  
telefona (faks:4656438)  müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs-  Əli Məmmədov). İddia-
çılar hər lot üçün  100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman  Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sekto-
rundan ) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod -210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-  iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə 
arayış;  

- iddiaçının son  bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

-  təklif (zərflərin açıldığı gündən son-
ra  azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən 
sonra  azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixti-
sas sənədlərini 18 fevral 2019-cu il  saat 
18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və 
təklifin 1 faizi məbləğində bank təminatını 26 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə  tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan  
zərflər açılmadan  geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 27 
fevral 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır.             

 Tender komissiyası

Quba Rayon İcra Hakimiyyəti  
Quba şəhərində 48 mənzilli  yaşayış  binasının  

tikintisi   işlərinin  satınalınması ilə əlaqədar
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1 . Quba şəhərində 48 mənzilli 

yaşayış binasının tikintisi.
Tender iştirakçılarına  tövsiyə olunur  

ki, yuxarıda göstərilən lot üzrə öz tender 
təkliflərini möhürlənmiş, ikiqat bağlamada 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: --aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə 
təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Quba şəhəri, Heydər 
Əliyev prospektindən  (əlaqələndirici şəxs- 
RİHB aparatının sektor müdiri- baş mühasib 
Qurbanəliyev Pənah Mayıl oğlundan (tele-
fon- 02333-5-62-15) ala bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba 

köçürülməlidir.
Tender- Quba Rayon İcra Hakimiyyəti
Quba Rayon Yerli Xəzinədarlıq orqanı
H\h-AZ37AİİB32051019446500246165
VÖEN- 4500248461
Bank- “Kapitalbank”ın Quba filialı
Bank VÖEN- 9900003611
Kod- 200651
M\h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T- BİK AII BAZ-2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak etmək 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 açıldı-
ğı tarixdən  sonra ən azı 60 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). Tender pro-
seduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 18 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini  isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 26 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin 
tender komissiyasına (ünvan- Quba şəhəri 
Heydər Əliyev prospekti) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri  27 fevral 2019-cu il  
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da  açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzi 

“Novruz-Bahar festivalı” adlı  
mədəni-kütləvi tədbirin keçirilməsi, sair xərclərin  
(malların, iş və xidmətlərin) satınalınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “Novruz-Bahar festivalı” adlı 

mədəni-kütləvi tədbirin keçirilməsi ilə     
əlaqədar iş və xidmətlərin satınalınması .

Lot-2.Tədbirlərin və konfransların 
keçirilməsi ilə əlaqədar iş və xidmətlərin 
satınalınması. 

Lot-3. Sair xərclərin (malların, iş və 
xidmətlərin) satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur  
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun  tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazı-
mi maliyyə və texniki imkanlara  malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot  üçün  aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Elmi-Mədəni Mərkəzi, Bakı şəhəri, İçəri 
şəhər, V.Məmmədov küçəsi  16 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs-Allahverdiyev Kəmbiz  
Çingiz oğlundan, telefon- (012) 497-64-
81) ünvandan ala bilərlər. 

İştirak haqqı hər bir lot üçün 150 

manatdır.
Müəssisə-Elmi-Mədəni Mərkəz
VÖEN- 1700852341
H\h-

AZ11IBAZ38060019446074502204
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Ban-

kı” Mərkəz  filialı  
Коd- 805722
VÖEN - 9900001881
М/h-  AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T.  IBAZAZ2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

-  Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 

öhdəliklərin 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; 

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları; 

- digər sənədlər: analoji işlərin yerinə 
yetirilməsinə dair iddiaçının potensial 
imkanları haqqında məlumat və Dövlət 
Sosial Müdafiə Fonduna borcun olub- ol-
mamasına dair arayış.

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 etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla)  
20 fevral 2019-cu il saat 17.00 -a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 28 fevral  
2019-cu il saat 17.00 -a qədər 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru-
ğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzi, Bakı 
şəhəri, V.Məmmədov  küçəsi16 nömrəli  
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri  1 mart  2019-cu 
il   saat 11.00-da, Elmi-Mədəni Mərkəzin 
Bakı şəhəri, İçərişəhər, V.Məmmədov  
küçəsi 16 nömrəli  ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
“Azİntelecom” MMC 

AÇIQ   TENDER   ELAN     EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.“AzİnTelecom” MMC-nin 

mövcud şəbəkə  infrastrukturu-
nun dayanıqlığının təmin edilməsi 
məqsədilə şəbəkə yüklənməsinin 
tənzimlənməsi sisteminin texniki 
xidmətlərinin 1 illik yenilənməsinin 
satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 
nömrəli (əlaqələndirici şəxslər - Kamil 
Bektaşidən və Vüqar Yəhyazadədən) 
telefon- 012 200 00 74/72 ) ünvandan 
ala bilərlər .

İştirak haqqı 1000 manatdır.
H/h-  AZ30AZ-

PO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011

VÖEN-9900037711
M/h-

AZ76NABZ01350100000000094944
S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olub- olmaması barədə arayış; 

-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 etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 28 fevral 2019-cu 
il saat 17.00-a kimi, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat  zərfdə 11 mart 2019-cu il saat 
17.00-a kimi Bakı şəhəri, Əlibəy 
Hüseynzadə küçəsi 74  nömrəli  ün-
vana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan  zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 mart 2019-
cu il saat 15.00-da     Bakı şəhəri, 
Ə.Hüseynzadə küçəsi 74 , “Azİnte-
lecom” MMC-nin inzibati binasında 
açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI   
GƏNCLƏR  və  İDMAN  NAZİRLİYİ 

Tədbirlərin  keçirilməsinin satınalınması  üçün 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “Respublika Debat Gənclər Forumu-

Yaz 2019” -un keçirilməsi.
Lot-2. Regionlarda gənclərlə işin 

təkmilləşdirilməsi  mövzusunda rayon (şəhər) 
gənclər və idman idarələrinin və gənlər evlərinin 
rəhbərləri üçün təlim  kursunun keçirilməsi.

Lot-3. “Gənclər təşkilatları- yeni hədəflər və 
gələcəyə baxış” forumunun keçirilməsi.

Lot-4. “İdeya qazandı” televiziya 
müsabiqəsinin növbəti mövsümlərinin hazırlan-
ması.

Lot-5. “Heydər Əliyev siyasi məktəbini 
öyrənirik” Gənc Liderlər Proqramı çərçivəsində 
məşğələlərin keçirilməsi.

Lot-6. İşğal günləri ilə əlaqədar hərbi 
təcavüz, etnik təmizləmə və işğalla bağlı fakt-
ların gənclər və gənclər təşkilatları tərəfindən 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün sosial 
media vasitəsilə  aksiyaların həyata keçirilməsi.

Lot-7. “İmagine Cup – 2018” gənclərin 
beynəlxalq innovasiya müsabiqəsinin  
Azərbaycan mərhələsinin keçirilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif  olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun  öz tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ixtisas 
göstəriciləri və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla  əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar  012 4658419 
nömrəli  telefona (faks:4656438)  müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs-Babayev 
Fuad Muxtar oğlu). İddiaçılar hər lot üçün  100 
(yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman  
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II 
mərtəbə, gənclər təşkilatları ilə iş sektorundan) 
ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri–Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H\h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-  iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiy-
yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

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

-iddiaçının  son bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

-  təklif (zərflərin açıldığı gündən  sonra  azı 
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən  
sonra azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 15 fevral 2019-cu il  saat 18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 faizi 
məbləğində bank təminatını 25 fevral 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə  tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan  
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 26 fevral 
2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan Respubli-
kası Gənclər və İdman Nazirliyində açılacaqdır.

 Tender komissiyası

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC
M-400 markalı sementin 
satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN  EDİR
Müsabiqədə iştirak 

etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı 
məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 
2019-cu il fevralın 5-i saat 
18.00-dəkdir.

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

  Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər 
Əliyev prospekti 152,”Çinar 
plaza”, 24-cü mərtəbə.

Əlaqə  telefonu- (012) 
404-37-00, daxili-1132.

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC
müxtəlif  növ çıraqların 
satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN  EDİR
Müsabiqədə iştirak 

etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı 
məlumat əldə edə  bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 
2019-cu il fevralın 5-i saat 
18.00-dəkdir.

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

  Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər 
Əliyev prospekti 152,”Çinar 
plaza”, 24-cü mərtəbə.

Əlaqə  telefonu- (012) 
404-37-00, daxili-1132.

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC
taxta materiallarının 

satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN  EDİR
Müsabiqədə iştirak 

etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı 
məlumat əldə edə  bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 
2019-cu il fevralın 5-i saat 
18.00-dəkdir.

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

  Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər 
Əliyev prospekti 152,”Çinar 
plaza”, 24-cü mərtəbə.

Əlaqə  telefonu- (012) 
404-37-00, daxili- 1132.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 27 

noyabr, 11 dekabr 2018-
ci il və 16 yanvar 2019-cu 
il tarixli  nömrələrində 
“Azərsu” ASC-nin daxili 
vəsaiti hesabına havalan-
dırma sistemlərinin təmiri 
işlərinin  satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş 
tender elanında  təkliflərin 
qəbulu vaxtı uzadıla-
raq 5 fevral 2019-cu 
ilə, zərflərin açılışı isə 
6  fevral  2019-cu il saat 
16.00-a təyin edilmişdir.

İddiaçılar Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 
67, “Azərsu” ASC-nin 
Təchizat və Satınalma-
ların İdarə Olunması 
Departamentinin satınal-
maların təşkili şöbəsinə 
(əlaqələndirici şəxs- 
Məmmədyar Musayevə 
mammadyar.musayev@
azersu.az, telefon- 431 
47 67/2288) müraciət edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

kartriclərin doldurulması, avadanlıqların təmiri və 
profilaktikası xidmətlərinin satınalınması üçün  

KOTİROVKA   SORĞUSU   ELAN  EDİR
İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə təklif olunur ki, öz kotirovka təkliflərini 

möhürlənmiş və imzalanmış zərflərdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı  sənədlər:
- nizamnamənin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş); 
- kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti 

(notarial qaydada təsdiq olunmuş); 
- kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri (möhürlənmiş və imzalanmış şəkildə).
Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış (notarial qaydada təsdiq 

olunmuş) və  iddiaçının tender təklifi  5 fevral 2019-cu il saat 15.00-dək  AZ1138, 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli  (əlaqələndirici şəxs- İlham 
Əliyevə, telefon -012-502-47-53/56/58, daxili 144) ünvana təqdim edilməlidir.  

Təkliflər Azərbaycan dilində,  2 nüsxədə  (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildəki  təkliflər Azərbaycan dilinə  tərcümə edilməlidir). Kotirovka sorğusu proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçılar və ya onların 
səlahiyyətli nümayəndələri 6 fevral 2019-cu il saat 11.00-da  zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

 “Su İdmanı Sarayı” MMC 
2019-cu ildə istifadə olunacaq dəsmal, xalat, fitə və sair 

ləvazimatların yuyulmasının satınalınması üçün
AÇIQ   TENDER   ELAN     EDİR 

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
 Lot-1.Dəsmal, xalat, fitə və sair ləvazimatların 

yuyulmasının  satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat bağla-
mada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi 
və maliyyə vəziyyəti.

Bağlanılacaq müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maddi-texniki bazaya 
malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 100 (yüz) 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 

köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail 
rayonu, akademik Əhəd Yaqubov küçəsi  
15 nomrəli  ünvanda yerləşən “Su İdma-
nı Sarayı”ndan (əlaqələndirici şəxs- Bəhruz 
Zeynizadədən, telefon: 055-530-99-98) ala bilərlər.

Təşkilat- “Su İdmanı Sarayı” MMC
H\h- AZ58PAHA38090AZNHC0290048918
VÖEN- 1701859441
Bank- “PAŞA Bank” ASC
Kod- 505141 
VÖEN- 1700767721
M\h- AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT- PAHAAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri ¬qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifi zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının tenderdə iştirakına təsir edə 
biləcək digər müvafiq məlumatlar.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 18 fevral  2019-cu il saat 
17.00-dək, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə  27 fevral  2019-cu il 
saat 17.00-dək Bakı şəhəri, Səbail rayonu, aka-
demik Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvanda 
yerləşən “Su İdmanı Sarayı”nın tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri  28 fevral  2019-cu il saat 
12.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik 
Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli  ünvanda 
yerləşən “Su İdmanı Sarayı”nda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
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Finlandiya

Rekord şaxtalar

Şimali 
 Avropanın bəzi 
bölgələrində, o 
cümlədən Finlan-
diyada bu il Av-
ropanın ən soyuq 
temperaturu qeydə 
alınıb.

Məlumata görə, 
regionda tempe-
ratur mənfi 38,7 dərəcə selsiyə qədər enib. Meteoroloqlar 
kəskin şaxtaları Finlandiya və şimal-şərqi Avropadakı ark-
tik siklonlarla izah ediblər.

Xəbəri TASS yayıb.

Böyük Britaniya

Yeni kondisioner hazırlanıb

“SoundEnergy” star-
tapının mühəndisləri 
tərəfindən yeni  kondisi-
oner hazırlanıb. Bildirilir 
ki, kondisioner sənaye 
istehsalından əldə olunan 
enerji və ya günəş enerjisi  
əsasında işləyir və elektrik 
enerjisi tələb etmir. Yeni 

kondisionerlər ətraf mühitə ziyan vurulmasının qarşısını 
almağa və otağın soyudulması üçün xərcləri azaltmağa 
imkan verəcək.  

Şirkət hər birinin dəyəri 50 min dollar olan 
kondisionerlərin artıq ilk dəstini satıb. “SoundEnergy”nin 
nümayəndəsinin sözlərinə görə, istehsal artdıqca qurğu-
nun dəyəri azalacaq.

Məlumatı “hightech.fm” yayıb. 

İtaliya

“Maserati” 4 mindən çox 
avtomobili geri çağırır

İtaliyanın 
lüks avtomo-
bil istehsalçısı 
“Maserati” Çin 
bazarında satdığı 
4336 nəqliyyat 
vasitəsini yana-
caq borularındakı 
qüsurlara görə 
geri çağırmağa 
başlayıb.

Geri çağırılan avtomobillər 2013–2017-ci illərdə is-
tehsal olunmuş “Quattroporte” və 2013–2015-ci illərdə 
buraxılan “Ghibli” modelləridir.

Administrasiyanın mütəxəssisləri həmin 
avtomobillərin yanacaq borularındakı qüsurların alışma 
ilə nəticələnə biləcək benzin sızmasına səbəb olacağını 
düşünürlər. İstehsalçı şirkət qüsurlu hissələri öz hesabına 
dəyişəcək.

Xəbəri “auto.ru” yayıb.

Misir

Qədim şərab anbarı aşkar edilib

Arxeoloqlar 
Misirin əl-Buheyra 
əyalətində qədim 
şərab anbarı və 
üzüm sıxmaq üçün 
qurğu aşkar ediblər. 
Mütəxəssislərin 
fikrincə, arxeoloji 
tapıntı Misir tari-
xinin yunan-Roma 

dövrünə (təqribən bizim eradan əvvəl IV əsrin ortaların-
dan eramızın IV əsrinin sonuna qədər olan dövr) aiddir.

Qazıntılar zamanı, həmçinin gildən hazırlanmış am-
foralar (ikiqulplu içki qabları), rəngli mala fraqmentləri, 
mozaika və kərpicdən tikilmiş qalın divar fraqmentləri 
aşkar edilib. Mütəxəssislər güman edirlər ki, bu konstruk-
siya şərab anbarında temperaturun sabit saxlanması üçün 
istifadə edilirmiş.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 29-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış 

yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. 
Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 2-4, 
gündüz 5-7, Bakıda gecə 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 766 
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 80-90 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə 
ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Gündüz 
tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 6 dərəcə 
şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında arabir 
qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti , gündüz 3-6 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı 

gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman, çiskin olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, 
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə 
yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, duman olacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehti-
malı var. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək 
isti, gündüz 3-8 dərəcə isti , dağlarda gecə 2-7 dərəcə 
şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabi-
rabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, 
Neftçala rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz 
qərb rayonlarından başlayaraq tədricən kəsiləcək. 
Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-5, 
gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayon-
larında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
ehtimalı var. Səhər dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 2-5, gündüz 
7-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. 

29 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı12

Suraxanı rayonundan İlqar Abbasov Milli 
Məclisin deputatı Əsabil Qasımova oğlu

ELÇİN QASIMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                                          

“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi Milli Məclisin 
deputatı Əsabil Qasımova oğlu

ELÇİN QASIMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                                          

Qusar rayonundan Şair Alxasov Milli 
Məclisin deputatı Əsabil Qasımova oğlu 

ELÇİN QASIMOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

Rusiya  səfiri: 
ABŞ qoşunlarının Suriyadan 
çıxarılması müşahidə olunmur

“Atəşkəs rejiminin pozulması faktla-
rının araşdırılması üzrə Rusiya–Türkiyə 
birgə komissiyasının Rusiya nümayəndəliyi 
8 dəfə atəş açıldığını qeydə alıb: 3 dəfə 
İdlibdə, 1 dəfə Həmada, 4 dəfə Hələbdə. 
Türkiyə nümayəndəliyi tərəfindən isə 49 belə 
hal qeydə alınıb: İdlibdə 16, Həmada 22, 
Hələbdə 8, Latakiyada 3 dəfə atəşkəs pozu-
lub”, – deyə nazirlik bildirib. 

Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata 
görə, son bir gün ərzində atəşkəs rejiminə 
qoşulma ilə bağlı yeni müqavilə imza-
lanmayıb. Prosesə qoşulmuş yaşayış 
məntəqələrinin sayı əvvəlki kimi dəyişməz 
olaraq qalıb – 2518. Atəşkəsə əməl edəcəyini 
bəyan etmiş silahlı birləşmələrin sayı da 
dəyişməyib – 234.  

Rusiyanın İordaniyadakı səfiri Boris 

Bolotin isə bəyan edib ki, ABŞ qoşunlarının 
Suriyadan çıxarılması ilə bağlı real addım-
lar atıldığı müşahidə olunmur: “Qoşunların 
Suriyadan çıxarılması barədə sadəcə elan 
olunub, ancaq hələ biz bu prosesə başlandı-
ğını görmürük”.

Səfirin sözlərinə görə, ABŞ qoşunları 
çıxarılarsa, Rusiya İordaniya ilə Suriyada 
səyləri əlaqələndirməkdə davam edəcək. 
“Biz iordaniyalı həmkarlarla bir neçə sahədə 
səylərimizi əlaqələndiririk, fikir mübadiləsi 
aparırıq”.   

Xatırladaq ki, Suriyada hərbi münaqişə 
2011-ci ildən davam etsə də, ABŞ keçən il 
qoşunlarını bu ölkədən çıxaracağını bəyan 
edib. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Bu barədə “Reuters” agentliyinin yaydığı 
məlumatda bildirilir ki, Səudiyyə Ərəbistanı 
terrorun maliyyələşdirilməsinə və çirkli 
pulların yuyulmasına qarşı lazımi addımlar 

atmadığı üçün “qara siyahı”ya daxil edilib.
Avropa İttifaqının bu “qara siyahı”sına, 

həmçinin İran, İraq, Suriya, Əfqanıstan, 
Yəmən, Şimali Koreya başda olmaqla 16 ölkə 
salınıb. Yeri gəlmişkən, 2017-ci ildən sonra 
siyahının tərtibi ilə bağlı meyarlar daha da 
təkmilləşdirilib. 

Hazırda bu siyahı Çirkli Pulların Yuyul-
masının Qarşısının Alınması ilə bağlı Maliyyə 
Fəaliyyəti Qrupunun (FATF) istifadə etdiyi 
meyarlar əsasında formalaşdırılır.

Səudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri hələ ki, 
məsələyə münasibət bildirməyiblər. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � ABŞ-ın hasilatı rekord həddə artırması və Venesuela 
ətrafında gərginliyin zəifləməsi dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiymətinə mənfi təsir edir.

Londonun “İCE” 
 Birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı 
 neftin bir bareli 61,36 
 dollar olub.  Nyu-York 
Əmtəə Birjasının 

məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın 
“WTI” markalı neftinin bir 
bareli 53,36 dollar olub. 
Azərbaycanın “AzeriLight” 
markalı neftinin bir bareli 
isə 63,10 dollara satılır.

Qəzənfər  QASIMOV, 
“Xalq  qəzeti” 

Final görüşündə serbiyalı Novak Cokoviç 
ispaniyalı Rafael Nadal ilə üz-üzə gəlib. İki 
saatdan artıq davam edən görüş N.Cokoviçin 
qələbəsi ilə başa çatıb (6:3, 6:2, 6:3). 
Serbiyalı tennisçi karyerası ərzində yeddinci 
dəfə “Australian Open” turnirinin qalibi olub. 
Bununla da Novak tennis tarixində yeni re-
korda imza atıb. O, karyerası ərzində 73 titul 
qazanıb.

Bu tennisçilər 53-cü dəfədir ki, qarşıla-
şırlar. Görüşlərin 28-dən Novak, 25-dən isə 
Rafael qalib ayrılıb.

Yeri gəlmişkən, Serbiyalı tennisçi “Böyük 
dəbilqə” turnirlərində 13 dəfə fəxri kürsünün 
ən yüksək pilləsinə qalxmağa nail olub. Rafa-
el Nadal “Böyük dəbilqə” seriyası turnirlərində 
15 dəfə qalib gəlib. O, “Australian Open” tur-
nirini yalnız bir dəfə – 2009-cu ildə qazanıb.

“Australian Open” “Böyük dəbilqə” seriya-
sının 2019-cu il mövsümündəki ilk turniridir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � ABŞ-ın “News and 
World Report” media şirkəti 
dünyanın ən yaxşı ölkələrinin 
siyahısını tərtib edib. 

80 ölkənin yer aldığı siyahıda ilk  onluğa 
İsveçrə, Yaponiya, Kanada, Almaniya, 
İngiltərə, İsveç, Avstraliya, ABŞ, Norveç və 
Fransa daxil edilib. Rusiya 24, Türkiyə isə 
 34-cü pillədə qərarlaşıb.

Siyahıda son 3 yeri Anqola, İran və İraq 
tutur.

Şirkətin açıqlamasında qeyd edilir ki, 
dünya üzrə keçirilən sorğuda, ümumilikdə, 
21 min respondent iştirak edib. Siyahı 
ölkələrin turizm sektoru, sosial və mədəni 
həyatı, iqtisadiyyatı, xalqın güzəranı və 
ölkənin  dünya arenasında rolu nəzərə alın-
maqla tərtib edilib.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti” 

Süleyman Soylu: 
PKK narkotik ticarətindən hər il 

1,5 milyard dollar vəsait əldə edir

 � Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu Antalyada narkotik 
alveri və daşınmasına  qarşı mübarizə yollarına həsr olunan tədbirdə çıxışı 
zamanı qeyd edib ki, PKK terror təşkilatının narkotiklərdən əldə etdiyi illik 
gəlir 1,5 milyard dollara çatıb. Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

Nazir vurğulayıb ki, terror və narkotiklərlə 
bağlı cinayətlər bir-birilə sıx bağlıdır. O deyib 
ki, terror narkotiklərlə əlaqədar  cinayətlərə 
şərait yaradır. Terrorçular bu yolla həm çirkli 
pullar əldə edir, həm də özlərinin maddi-tex-
niki təminatlarını gücləndirirlər.

S.Süleyman sonra qeyd edib ki, Avropa 
İttifaqına üzv 28 ölkədə 2016-cı il ərzində 
cəmi 4,3 ton heroin aşkar edilərək müsadirə 
edilibsə,  təkcə Türkiyədə 2017-ci ildə 15 ton 
heroin müsadirə edilib. 2018-ci il ərzində isə 
bu göstərici 17, 9 ton olub. 

Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Türkiyə 

polisi Ərzurum vilayətində 1,5 ton heroin 
müsadirə edib. Narkotik maddələr İran-İstan-
bul marşrutu ilə hərəkət edən iri yük maşı-
nında mərmər daşların altındakı 17 kisədə 
aşkar edilib. Polisin məlumatında, həmçinin 
qeyd olunur ki, bu vaxta qədər hələ heç bir 
əməliyyat zamanı bu qədər çox heroin aşkar 
edərək müsadirə etmək mümkün olmayıb. 

Sonda bildirək ki, sözügedən yük maşı-
nının sürücüsü və daha üç nəfər şübhəli şəxs 
saxlanılıb.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

 � Rusiyanın Suriya dakı 
barışıq üzrə komissiyası 
ötən gün ərzində ölkədə 
atəş kəs rejiminin 8 dəfə 
pozul duğunu qeydə alıb. 
Bu barədə Rusiya Müdafiə 
Nazirliyinin informasiya 
bülletenində bildirilir. 
Məlumatı RİA “Novosti” 
verib. 

Türkiyəli nazir 
terrorçuların insan 
alveri və narkotiklərin 
daşınması ilə məşğul 
olduğunu bildirib

 � Yanvarın 
27-də kişilər 
arasında ümumi 
mükafat fondu 
44,5 milyon 
dollar olan 
“Australian 
Open-2019” 
turnirinin final 
görüşü keçirilib.

“Qara siyahı”da 

hansı ölkələr var?

Tennisdə 
TARİXİ 

REKORD

 � Avropa İttifaqı 
terroru maliyyələşdirən və 
çirkli pulları yuyan ölkələrin 
siyahısını tərtib edib. 

Dünyanın

ən yaxşı ölkələri

Neftin qiyməti
niyə azalır?

Azərbaycan Dillər Universitetinin professor-
müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 
Vahid Ərəbova əzizi, linqvokulturologiya kafedra-
sının baş müəllimi 

LƏTİFƏ SÜLEYMANOVANIN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                          

ADNSU-nun kimya və qeyri-üzvi maddələrin 
texnologiyası kafedrasının əməkdaşları kafedra-
nın dosenti Həsən Xocayevə qardaşı 

ƏNVƏRİN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                          

Əlizamin  Əmirəliyev ailəsi ilə birlikdə Bəylər 
Hüseynova atası 

XASAY  KİŞİNİN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.


