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PAVEL KLİMKİN: 
Avropa İttifaqına 
və NATO-ya 
doğru yolumuz 
dəyişməyəcək 

Vətən sənə inanır, 
Azərbaycan əsgəri!

Azərbaycan 
Prezidentinin 
humanist addımı 
böyük razılıqla 
qarşılanıb

Bu gün 
Azərbaycan  
Ordusu dünya 
miqyasında  
ən güclülər 
sırasındadır

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində olub 

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə 
burada ulu öndər Heydər Əliyevin 
büstünün önünə gül dəstəsi 
qoyaraq xatirəsini dərin ehtiramla 
yad etdi. 

Müdafiə naziri Zakir Həsənov 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevə hərbi hissədə aparılan 
yenidənqurma işləri barədə 
məlumat verdi. 

Bildirildi ki, bu hərbi hissənin 
ərazisində qərargah binası, 
yeməkxana, əsgər yataqxanası 
yenidən qurulub, müasir təlim 
mərkəzləri yaradılıb. Hərbi hissənin 
ərazisində, eyni zamanda, burada 
xidmət edən ailəli hərbi qulluqçular 
üçün yeni yaşayış binaları, subay 
hərbçilər üçün isə müasir tələblərə 
cavab verən yataqxanalar inşa 
olunub. Dövlətimizin başçısına 
məlumat verildi ki, burada yeni 
binaların da tikintisi nəzərdə tutulur.

Sonra Prezident İlham Əliyev 
hərbi hissənin xüsusi hazırlıq təlim 
meydanında xüsusi təyinatlıların 
döyüş hazırlığını izlədi. 

Son illərdə Prezident, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin diqqəti sayəsində 
Azərbaycan Ordusunun döyüş 
qabiliyyətinin artırılması, maddi-
texniki bazasının, silah-sursat 
arsenalının müasirləşdirilməsi 
istiqamətində çox mühüm və tarixi 
işlər görülüb. Şübhəsiz ki, bütün bu 
uğurların əldə edilməsində, Silahlı 
Qüvvələrimizin müasir standartlara 
cavab verən peşəkar orduya 
çevrilməsində Azərbaycanın 

iqtisadi inkişafı vacib rol oynayır. 
Təbii ki, güclü ordunun yaradılması 
həm də güclü hərbi-sənaye 
kompleksinin mövcudluğu ilə 
şərtlənir. Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə 2005-ci ildə ölkədə 
müdafiə sənayesinin əsasının 
qoyulması və bu sahədə istehsal 
yönümlü müəssisələrin fəaliyyətə 
başlaması Azərbaycan Ordusunun 
maddi-texniki bazasını daha da 
möhkəmləndirib. Dövlətimizin 
başçısının diqqəti nəticəsində 
yaradılan müdafiə sənayesi 
kompleksi Azərbaycanda ən 
müasir hərbi texnikanın istehsalına 
geniş imkanlar açıb. Təsadüfi deyil 
ki, indi ölkəmizin silah-sursatları bir 

çox parametrlərinə görə dünyada 
ilk yerlərdən birini tutur. 

Azərbaycanda ordu 
quruculuğuna dair bütün mühüm 
tədbirlər ardıcıl surətdə, dünya 
təcrübəsi nəzərə alınmaqla həyata 
keçirilir. 2003-cü ildən Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
Ali Baş Komandanı, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı 
Qüvvələrin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
atılan addımlar bu gün milli 
ordumuzun dünyanın ən qüdrətli 

ordularının sırasına daxil olmasına 
imkan yaradıb. Görülən işlərin 
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri dünyanın ən 
güclü 50 ordusu sırasındadır. Bu 
faktı beynəlxalq hərbi tədqiqat 
mərkəzləri də təsdiqləyir. Şübhəsiz 
ki, Azərbaycan bu uğura hərbi 
potensialın gücləndirilməsi, qoşun 
birləşmələrinin döyüş hazırlığının 
müasir standartlar səviyyəsində 
qurulması sayəsində nail olub. 

İndiyədək ordunun döyüş 
qabiliyyətinin daha da artırılması, 
əməliyyat işləri üzrə hazırlığın 
gücləndirilməsi, idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı birlik 
və birləşmələrin xeyli sayda 

komanda-qərargah təlimi keçirilib. 
Bu təlimlərə Silahlı Qüvvələrin 
müxtəlif qoşun birləşmələri cəlb 
olunub. Ordumuzun gücünü son 
illərdə keçirilən hərbi paradlarda 
nümayiş etdirilən canlı qüvvə və 
hərbi texnikadan da görmək olur. 
Bu hərbi texnika ilə Azərbaycan 
Ordusu Ali Baş Komandanın 
əmrinə əsasən istənilən an 
düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq, 
torpaqlarımızı işğaldan azad etmək 
iqtidarındadır. Bunu 2016-cı ildə 
cəbhədə baş verən hadisələr də 

göstərdi. Azərbaycan qoşunlarının 
mövqelərini dağıdıcı silahlardan, 
ağır artilleriyadan atəşə tutan 
düşmən layiqli cavabını aldı. Bu 
döyüşlər Azərbaycan Ordusunda 
yüksək mənəvi-psixoloji 
hazırlığın olduğunu üzə çıxardı. 
Aprel döyüşlərinin ən mühüm 
nəticəsi həm də ondan ibarət 
oldu ki, Ağdərənin, Cəbrayılın, 
Füzulinin işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində Azərbaycan bayrağı 
dalğalandı. Mətin ordumuz 
1992-ci ildən erməni silahlı 
birləşmələrinin işğal etdiyi Şərur 
rayonunun Günnüt kəndini də 
qəhrəmanlıqla azad etdi. Əlahiddə 
Ümumqoşun Ordusunun əks-

həmləsi nəticəsində Xunut dağı 
və Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqaya 
dağı və Mehridağ işğaldan azad 
olundu, ümumilikdə 11 min hektara 
yaxın ərazi nəzarət altına alındı. 
Bütün bu uğurlar isə Azərbaycan 
Ordusunun qüdrətini göstərir. 
Çünki ölkəmizin güvənc yeri, qürur, 

ləyaqət rəmzi və özünütəsdiq 
imkanı olan Azərbaycan Ordusu 
xalqımızın milli düşüncəsində ali 
və müqəddəs ucalıqda dayanır, 
dövlətimizin varlıq, mövcudluq 
və milli kimlik meyarı kimi çıxış 
edir. Xalqımızın Silahlı Qüvvələrə 
olan inamı isə ölkəmizin milli 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 
ordunun şəxsi heyətinə böyük 
etimad yaradır.

Sonra Prezident İlham Əliyev 
hərbi qulluqçularla görüşdü. 

Ali Baş Komandan görüşdə 
çıxış etdi.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 
aprelin 2-də Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində olub. Müdafiə 
naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov, müdafiə 
nazirinin birinci müavini – Silahlı Qüvvələrin Baş 
Qərargah rəisi, general-polkovnik Nəcməddin Sadıkov 
və Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı,  
general-mayor Hikmət Mirzəyev Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevə raport verdilər. 

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Aprelin 2-də Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya 
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin 
arasında telefon danışığı olub. 

Prezident İlham Əliyev və Prezident Vladimir 
Putin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
vasitəçiliyi ilə martın 29-da Vyanada Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol 
Paşinyan arasında keçirilmiş ilk rəsmi görüşün 

nəticələri və Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar 
prosesini müzakirə ediblər. 

Prezidentlər ATƏT-in Minsk qrupu 
çərçivəsində danışıqlar prosesinin 
fəallaşdırılmasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. 

Söhbət zamanı Azərbaycan və Rusiya 
arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə bundan 
sonra da müvəffəqiyyətlə inkişafına əminlik ifadə 
olunub.
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Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində olub 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin çıxışı 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

– Əziz zabitlər, mən sizi 
ürəkdən salamlayıram. 

Bu gün hərbi hissə ilə tanışlıq 
mənə çox xoş təəssürat ba-
ğışladı. Son illərdə hərbi hissə 
əsaslı şəkildə yenidən quruldu, 
təlim prosesi üçün bütün lazımi 
şərait yaradıldı. Bu, bir daha onu 
göstərir ki, bu gün Azərbaycan 
Ordusu uğurla inkişaf edir, ordu 
quruculuğu prosesi sürətlə 
gedir, bizim hərbi hissələrimiz 
yenidən qurulur, yenidən tikilir, 
ordumuz ən müasir texnika ilə 
təchiz edilir. Bu da təbiidir, çünki 
biz müharibə şəraitində yaşa-
yırıq, müharibə hələ bitməyib, 
müharibənin birinci mərhələsi 
başa çatıb. Bu gün Azərbaycan 
Ordusu dünya miqyasında güclü 
ordular sırasındadır. 

Aprel döyüşlərindən 3 il 
keçir. Aprel döyüşləri tariximi-
zin şanlı səhifəsidir. Döyüşlər 
zamanı itkilərimiz də olub, Allah 
bütün şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin. Yaralı hərbçilərimizin 
müalicəsi, bərpası üçün dövlət 
əlindən gələni əsirgəməyib 
və yaralanmış bütün hərbçilər 
xoşbəxtlikdən normal həyata 
qayıtdılar. Onların müalicəsi, 
bərpası, aktiv həyata qayıtmaları 
üçün bütün lazımi işlər görül-
müşdür. 

Aprel döyüşləri bizim bö-
yük tarixi qələbəmizdir, müasir 
tariximizdə ən uğurlu hərbi 
əməliyyatlardan biridir. Yaxşı 
bilirsiniz ki, döyüşlərə qədər 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
işğal edilmiş ərazilərdən bi-
zim yaşayış məntəqələrini, 
hərbi mövqelərimizi daim 
atəşə tuturdu. Ermənistanın 
təxribatının qarşısını almaq 
üçün Azərbaycan Ordusu çox 
uğurlu əməliyyat keçirmiş və 
vaxtilə işğal edilmiş Ağdərə, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonları-
nın bir hissəsini işğalçılardan 
azad etmişdir. Minlərlə hek-
tar torpaq işğalçılardan azad 
edildi, on minlərlə hektar ərazi 
nəzarətimizə keçdi. Vaxtilə işğal 
edilmiş torpaqlarda bu gün 
Azərbaycan bayrağı dalğalanır. 
Döyüşlər zamanı hərbçilərimiz 
peşəkarlıq, qəhrəmanlıq 
göstərmişlər. Bir daha 
göstərmişlər ki, Azərbaycan 
əsgəri, zabiti həm peşəkardır, 

həm Vətənə bağlıdır, həm də 
istənilən anda öz vəzifə borcu-
nu yerinə yetirməyə hazırdır. 
Aprel döyüşləri hərbi cəhətdən 
çox uğurlu əməliyyat idi. Çünki 
əlverişsiz mövqelərdən bizim 
hərbçilərimiz çox önəmli stra-
teji yüksəklikləri işğalçılardan 
azad etmişlər. Eyni zamanda, 
bu döyüşlərin mənəvi-psixoloji 
baxımdan da böyük əhəmiyyəti 
vardır. Çünki uzun illər ərzində 
Ermənistan təbliğatı belə bir 
mif yaradırdı ki, onlar hərbi 
cəhətdən bizdən üstündür. 
Aprel döyüşləri bütün dünyaya 
göstərdi ki, Azərbaycan Ordusu 
bu gün ən yüksək keyfiyyətlərə 
malikdir və istənilən anda 
istənilən vəzifəni icra edə bilər. 
Ermənistanın yaratdığı mif 
tamamilə darmadağın edildi. 

Bizim mülki vətəndaşlarımız 
da döyüşlər zamanı qəhrəmanlıq 
göstərmişlər. Bir neçə mülki 
şəxs Ermənistanın təxribatı 
nəticəsində həlak olmuşdur, 
yüzlərlə ev sıradan çıxmışdır, 
yandırılmışdır. Biz bütün bu 
evləri qısa müddət ərzində 
bərpa etdik. Döyüşlərdən sonra 
getdiyim həmin o təmas xəttinə 
yaxın yerləşən kəndlərdə 
vətəndaşlarla görüş əsnasında 
gördüm ki, bu vətəndaşlarda 
nə qədər milli ruh var, bunlar 
nə qədər qorxmaz insanlar-
dır, atəş altında qalaraq öz 
doğma evlərini, kəndlərini tərk 
etməmişlər. 

Döyüşlər nəticəsində Cocuq 
Mərcanlı kəndinə yeni həyat 
verildi. Cocuq Mərcanlı qısa 
müddət ərzində yenidən qurul-
du, 150 fərdi ev, məktəb, uşaq 
bağçası, tibb məntəqəsi, Şuşa 
məscidinin bənzəri olan məscid 
tikildi, yeni iş yerləri yaradılır. 
Yəni, Cocuq Mərcanlıya həyat 
qayıdıb. Bu, bir daha onu 
göstərir ki, Azərbaycan xalqı bu 
vəziyyətlə heç vaxt barışmaya-
caq. Bu, bir daha onu göstərir 
ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
bir arzu ilə yaşayır – bizim işğal 
altındakı torpaqlarımız tezliklə 
azad olunsun və Azərbaycan öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa etsin. 

Əfsuslar olsun ki, 
müstəqilliyimizin ilk illərində 
bizim torpaqlarımız işğal altına 
düşmüşdür. Bunun səbəbi də 
odur ki, o vaxt hakimiyyətdə olan 
qüvvələr öz yarıtmaz fəaliyyəti 

ilə imkan verdilər ki, Ermənistan 
torpaqlarımızı zəbt etsin. AXC-
Müsavat cütlüyünün xəyanətkar 
fəaliyyəti nəticəsində işğal 
edilmiş torpaqlarda Ermənistan 
silahlı qüvvələri möhkəmləndi, 
Ermənistanla Dağlıq Qarabağ 
arasında canlı bağlantı yaradıl-
dı və düşmənə imkan verdi ki, 
öz işğalçılıq siyasətini davam 
etdirsin. Ancaq ulu öndər Heydər 
Əliyev hakimiyyətə qayıdan-
dan sonra vəziyyətdə dəyişiklik 
edildi, uğurlu Horadiz əməliyyatı 
aparıldı. Horadiz əməliyyatı 

nəticəsində 20-dən çox yaşayış 
məntəqəsi işğalçılardan azad 
edildi. Bu gün Horadiz şəhəri və 
həmin o kəndlər çiçəklənir, can-
lanır, orada ən yüksək səviyyədə 
işlər görülür.

Ordu quruculuğu prosesinə 
start verildi. Bu gün ordu quru-
culuğu baxımından Azərbaycan 
dünyanın güclü ölkələrindəndir. 
Qeyd etdiyim kimi, sonuncu 
reytinqə əsasən Azərbaycan 
Ordusu dünya miqyasında öz 
potensialına görə 52-ci yerdədir. 
Ötən il keçirilmiş iki hərbi parad 
bizim hərbi qüdrətimizi göstərdi. 
Ordumuz üçün ən müasir 
silahlar, texnikalar alınır, ordu-

muzun döyüş qabiliyyəti artır. 
Aprel döyüşləri bunun bariz 
nümunəsidir. Ordumuz üçün 
nə lazımdırsa, biz onu edirik və 
edəcəyik. Ötən il uğurlu Naxçı-
van əməliyyatı keçirilmişdir. Bu 
əməliyyat nəticəsində biz strateji 
yüksəkliklərə sahib olmuşuq. Bu 
yüksəkliklər imkan verir ki, biz 
çox böyük əraziyə nəzarət edək. 
Uğurlu Naxçıvan əməliyyatı 
bir daha göstərdi ki, ordumuz 
peşəkardır, ordumuzun döyüş 
qabiliyyəti yüksək səviyyədədir. 

Bütün bunlar reallıqdır. 

Bu gün hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı haqlı olaraq 
Azərbaycan Ordusu ilə fəxr 
edə bilər və biz əsgərlərimizlə, 
zabitlərimizlə fəxr edirik. 
Azərbaycan Ordusu dövlətimizin 
ərazi bütövlüyünün qorunması 
işində rol oynayan əsas amildir. 

Hərbçilərin məişət 
problemləri həll olunur. Buna 
da böyük diqqət göstərilir. 
Keçən ilin sonunda 300-dən çox 
hərbçiyə yeni mənzillər verildi. 
Bu günə qədər yüzlərlə hərbçi 
dövlət tərəfindən mənzillərlə 
təmin edilib. Bu proses davam 
etdirilir. Eyni zamanda, hərbi 
hissələrin yenidən qurulması 

prosesi geniş vüsət almış-
dır. Son illərdə bir çox hərbi 
hissələrin şəhərciklərinin açı-
lışında olmuşam. Hər yerdə 
səviyyə yüksəkdir, şərait çox 
gözəldir, o cümlədən bu hərbi 
hissədə. Burada mənə əvvəlki 
illərdə olan vəziyyəti əks etdirən 
fotoşəkillər təqdim olundu. 
Əlbəttə ki, vəziyyət çox ağır idi. 
Ancaq mənim xüsusi tapşırı-
ğım əsasında hərbi hissə qısa 
müddət ərzində yenidən quruldu, 
burada yaxşı şərait yaradıldı. 
Həm burada çalışanlar, həm 

yataqxanalarda qalanlar üçün 
gözəl şərait yaradıldı. Onu da 
bildirməliyəm ki, bizim hərbi 
hissələrimizdə mülki işlərdə 
mülki vətəndaşlar çalışır, bu da 
yenilikdir. Beləliklə, biz hərbçiləri, 
onların fəaliyyətini əsas vəzifə 
borcuna yönəltmişik, eyni 
zamanda, 20 minə yaxın mülki 
şəxs işlə təmin edilmişdir. 

O ki qaldı, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllinə, burada 
bizim mövqeyimizdə heç bir 
dəyişiklik yoxdur. Bu münaqişə 
yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində öz həllini tapmalı-
dır. Dağlıq Qarabağ bizim əzəli, 

tarixi torpağımızdır. Əsrlər boyu 
xalqımız bu torpaqlarda ya-
şayıb, qurub, yaradıb. Bu gün 
bütün dünya Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 
kimi tanıyır. Bütün mötəbər 
beynəlxalq təşkilatlar müva-
fiq qərar və qətnamələr qəbul 
etmişlər. Bu, tarixi və hüquqi 
əsasdır. Heç bir ölkə qondarma 
“Dağlıq Qarabağ respublikası”nı 
tanımayıb, əminəm ki, tanımaya-
caqdır. 

Ona görə danışıqların davam 
etdirilməsinin məqsədi işğal edil-

miş torpaqların azad olunması-
dır. Siz bilirsiniz ki, Ermənistanın 
yeni rəhbərliyi danışıqların 
formatını dəyişdirmək istəmişdir. 
Verilən bəzi bəyanatlar da 
ictimaiyyət üçün bəllidir. Ancaq 
Azərbaycanın birmənalı möv-
qeyi bunu mümkün etməmişdir. 
Münaqişə Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasındadır. Bizim 
torpaqlarımızı Ermənistan işğal 
edibdir. İşğal edilmiş torpaqlar-
da qarşı tərəfdə hərbçilərin 80 
faizi Ermənistan vətəndaşlarıdır. 
Ona görə danışıqlar prosesi də 
iki ölkə arasında aparılmalıdır 
və aparılır. Son Vyana görüşü, 
o cümlədən ona görə önəmli 

idi ki, bu mövcud formatı bir 
daha təsdiqlədi. Həm xarici 
işlər nazirləri arasında aparılan 
danışıqlar, həm də rəhbərlik ara-
sında keçirilmiş görüş bir daha 
onu göstərir ki, bu, Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsidir. 
Biz hər dəfə bu münaqişə ilə 
bağlı sözümüzü deyəndə bu 
münaqişəni belə də adlandırırıq: 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi. 

Haqq-ədalət, tarixi həqiqət 
bizim tərəfimizdədir. İqtisadi 
güc də, hərbi güc də bizim 
tərəfimizdədir. Son illərdə görül-
müş işlər, hərbi sahədə aparılan 
islahatlar, hərbi gücümüzün 
artırılması, həm siyasi meydan-
larda, həm də döyüş meydan-
larında qələbələr bizi daha da 
ruhlandırır, daha da gücləndirir. 

Siz – burada xidmət 
göstərən hərbçilər öz vəzifə 
borcunuzu çox yaxşı bilirsi-
niz, yaxşı başa düşürsünüz. 
Siz ən ağır döyüşlərdə işti-
rak etmisiniz, qəhrəmanlıq, 
şücaət göstərmisiniz. Dövlət 
sizin fəaliyyətinizi yüksək 
qiymətləndirir. Mən Sizi əldə 
edilmiş uğurlar münasibətilə 
təbrik edirəm, sizə və Ordumu-
za yeni uğurlar, yeni qələbələr 
arzulayıram. Sağ olun. 

* * *

Müdafiə naziri Zakir 
Həsənov şəxsi heyət adından 
ordu quruculuğuna göstərdiyi 
diqqətə görə Ali Baş Koman-
dana minnətdarlığını bildirərək 
dedi: 

– Cənab Ali Baş Komandan!
Azərbaycan Ordusunun 

bütün şəxsi heyəti adından Sizə 
dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 
Orduda keçirdiyiniz islahatlar 
ordunun döyüş qabiliyyətinin 
artırılmasına, nizam-intiza-
mın güclənməsinə və şəxsi 
heyətin sosial bazasının yüksək 
səviyyədə təşkil olunmasına 
yönəlib. Bu gün Azərbaycan Or-
dusunun bütün uğurları yalnız bu 
islahatlar nəticəsində mümkün 
olmuşdur. 

Bu gün şəxsi heyət Sizin 
orduya göstərdiyiniz diqqət və 
qayğını gündəlik həyatında hiss 
edir və Sizin etimadınızı doğrult-
maq üçün hər an hər bir əmrinizi 
yerinə yetirməyə hazırdır və 
qadirdir.

Diqqətinizə görə çox sağ 
olun. 

* * *

Sonra Prezident İlham 
Əliyevə xüsusi təyinatlıların ge-
yim formaları, xüsusi təchizatı və 
ərzaq normalarının nümunələri 
təqdim olundu. Yüksək döyüş 
qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji 
hazırlığı və vətənpərvərliyi 
ilə seçilən Azərbaycan ordu-
sunun hərbi qulluqçularının 
sosial məsələlərinin həlli, 
onların xidmətkeçmə və ha-
zırlıq səviyyələrinin daha da 
yüksəldilməsi istiqamətində də 
son illərdə dövlətimiz tərəfindən 
mühüm addımlar atılıb.

AZƏRTAC

 S.Ç.Hacıyevin Naxçıvan  
Muxtar Respublikasının 

Culfa Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı təyin edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 141-ci maddəsini rəhbər 
tutaraq 
qərara alıram:

Siyam Çərkəz oğlu Hacıyev Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Culfa Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il

YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasında iştirakla əlaqədar Azərbaycan Respublikasına 
gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

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

1. Müəyyən edilsin ki, YUNESKO-
nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 
43-cü sessiyasında iştirak etmək üçün 
Azərbaycan Respublikasına gələn, 
YUNESKO-nun rəsmi dəvət məktubunu 
və həmin təşkilatın müvafiq qaydala-
rına uyğun olaraq akkreditasiyadan 
keçməni təsdiqləyən sənədi təqdim 
edən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər 2019-cu il iyunun 20-dən iyulun 
10-dək Azərbaycan Respublikasının 

beynəlxalq hava limanlarında viza ala 
bilərlər.

2. Azərbaycan Respublikasının Xari-
ci İşlər Nazirliyi:

2.1. YUNESKO-nun Ümumdünya İrs 
Komitəsinin 43-cü sessiyasında iştirak-
la əlaqədar Azərbaycan Respublikasına 
gələn şəxslər üçün viza prosedurlarının 
sadələşdirilməsi, habelə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
1 iyun tarixli 923 nömrəli Fərmanının 
4.2-ci bəndinə əsasən təsdiq edilmiş 
ölkələrin siyahısı üzrə əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin “ASAN 

Viza” sistemi vasitəsilə elektron viza 
almaq imkanı barədə YUNESKO-ya 
və xarici ölkələrin müvafiq orqanlarına 
məlumat versin;

2.2. YUNESKO-nun Ümumdünya İrs 
Komitəsinin 43-cü sessiyasında iştirak-
la əlaqədar Azərbaycan Respublikasına 
gələn şəxslər üçün viza prosedurlarının 
sadələşdirilməsi, habelə əcnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin “ASAN 
Viza” sistemi vasitəsilə elektron viza 
almaq imkanı barədə məlumatın nazir-
liyin, eləcə də Azərbaycan Respublika-
sının xarici ölkələrdəki səfirliklərinin və 

konsulluqlarının internet informasiya 
ehtiyatlarında yerləşdirilməsini təmin 
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan 
Respublikasına uçuşlar həyata keçirən 
aviasiya şirkətlərinə YUNESKO-nun 
Ümumdünya İrs Komitəsinin  43-cü ses-
siyasında iştirakla əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasına gələn şəxslər üçün viza 
prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 138        Bakı şəhəri, 1 aprel 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 38 nömrəli 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktorantlara, ali 
təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin, 
həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magistratura səviyyəsinin 
tələbələrinə təqaüdlərin təyin olunması və 
ödənilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi 
barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2016-cı il 5 fevral tarixli 38 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 380; 2017, 
№ 4, maddə 672, № 5, maddə 1010, № 10, maddə 
1918; 2018, № 11, maddə 2432, № 12 (II kitab), 
maddə 2741) ilə təsdiq edilmiş “Doktorantlara, ali 

təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin, 
həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
magistratura səviyyəsinin tələbələrinə təqaüdlərin 
təyin olunması və ödənilməsi Qaydası”nın 1.9-cu 
bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.9. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində, 
həmçinin magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasında akademik məzuniyyət 
götürən doktorant və tələbələrə cari tədris semestri 
müddətində təqaüd tam həcmdə ödənilir və 
həmin şəxs akademik məzuniyyətdən qayıtdıqda 
ona təqaüd yalnız növbəti imtahan sessiyasının 
nəticələrinə əsasən ümumi əsaslarla verilir. Peşə 
təhsili müəssisələrində akademik məzuniyyət 
götürən tələbələrə təqaüdün verilməsi onlar 
akademik məzuniyyətə getdiyi gündən dayandırılır 
və akademik məzuniyyətdən qayıtdıqda tələbələrə 
təqaüdün verilməsi davam etdirilir.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Baş nazir Novruz MƏMMƏDOV: 
Azərbaycan–Qazaxıstan əlaqələrinin daha da 
inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı potensial var

Görüşdə Azərbaycan–Qaza-
xıstan münasibətlərindən danışan 
Novruz Məmmədov dost və qardaş 
ölkələrimiz, xalqlarımız arasında 
tarixən çox yaxşı əlaqələrin mövcud 
olduğunu bildirib. 

Təməli ulu öndər Heydər Əliyev 
və Qazaxıstan xalqının lideri Nursul-
tan Nazarbayev tərəfindən qoyulan 
Azərbaycan–Qazaxıstan əlaqələrinin 
yüksək səviyyədə olduğunu qeyd 
edən Baş nazir ötən ilin noyabrın-
da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada 
MDB Hökumət Başçıları Şurasının 
iclasında iştirakını, keçirdiyi görüşləri 
məmnunluqla xatırladıb. Baş nazir 
bildirib ki, qarşılıqlı səfərlər, aparılan 

danışıqlar, imzalanan sənədlər bu 
gün ölkələrimiz arasında çox möhkəm 
əlaqələrin mövcud olduğunu sübut 
edir. “Hesab edirəm ki, dost və qar-
daş ölkələrimiz arasında əlaqələrin 
daha da inkişaf etdirilməsi üçün 
yaxşı potensial var və sizin səfəriniz 
əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi 
baxımdan xüsusi əhəmiyyət  
daşıyır”, – deyə Baş nazir Novruz 
Məmmədov vurğulayıb. 

Nazir Askar Jumaqaliyev bildirib 
ki, müstəqilliklərini bərpa etdikdən 
sonra ölkələrimiz arasındakı 
əməkdaşlıq daha da möhkəmləndirilib 
və bu gün Azərbaycan–Qazaxıstan 
əlaqələri müxtəlif sahələrdə uğurla 
inkişaf etdirilir. 

Görüşdə Azərbaycanın və 
Qazaxıstanın Çindən Avropaya 
qədər uzanan beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizinin imkanlarından maksimum 

dərəcədə faydalanmaqda maraqlı 
olduğu vurğulandı. Həmçinin 
Xəzər dənizində birgə fəaliyyətə, 
nəqliyyat, rabitə, müdafiə sənayesi, 
kosmik sənaye, İKT, o cümlədən 
rəqəmsallaşma sahələrində 
əməkdaşlığa və qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlərə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

AZƏRTAC

Azərbaycan 
Respublikasının Baş 
naziri Novruz Məmmədov 
aprelin 2-də Qazaxıstan 
Respublikasının rəqəmsal 
inkişaf, müdafiə və 
aerokosmik sənaye naziri 
Askar Jumaqaliyev ilə 
görüşüb.

UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 
43-cü sessiyasının keçirilməsinə dair 

Tədbirlər Planı təsdiqlənib
 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri 

Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə Bakıda UNESCO-nun Ümumdünya İrs 
Komitəsinin 43-cü sessiyasının keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq 
edilib.

Sərəncamda Tədbirlər Planında nəzərdə 
tutulan işlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq 
qurumlara tapşırıqlar verilib.

Qeyd edək ki, UNESCO-nun Ümumdünya 

İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası 30 iyun-10 
iyul tarixlərində keçiriləcək.

AZƏRTAC

Etibar NƏCƏFOV: ATƏT Avropada 
multikulturalizmi təşviq etmək 
üçün əlindən gələni etməlidir 

ATƏT-ə üzv olan 
dövlətlərin nümayəndələrinin, 
dini təşkilatların, vətəndaş 
cəmiyyətini təmsil edən 
qurumların, beynəlxalq 
təşkilatların və ekspertlərin 
iştirak etdikləri tədbirdə 
ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin 
dözümsüzlüyün və ayrı-
seçkiliyin bütün formala-
rının qarşısının alınması 
istiqamətində həyata 
keçirdikləri təcrübələr 
müzakirə olunub.

Etibar Nəcəfov tədbirin 
“Din və ya etiqad zəminində 
irqçiliyin, dözümsüzlüyün və 
ayrı-seçkiliyin səbəbləri və 
nəticələri” adlı sessiyasında-
kı çıxışında multikulturalizmin 
irqçiliyin, dözümsüzlüyün və 
ayrı-seçkiliyin qarşısının alın-
ması sahəsində ən səmərəli 
siyasət modeli olduğunu 
qeyd edib. Şöbə müdirinin 
fikrincə, bu, multikulturalizm 

siyasətinin mahiyyətindən 
irəli gəlir. Belə ki, həmin 
siyasət modeli cəmiyyətdəki 
etnik, dini və mədəni 
müxtəliflikləri və onların 
əsasını təşkil edən etnik-
mədəni dəyərlərin qorun-
masına yönəlib. E.Nəcəfov 
multikulturalizmin etnik-
mədəni dəyərlərin qorun-
masının ən səmərəli siyasət 
modeli olduğunu ölkəmizin 
timsalında göstərib. O, 
Azərbaycanın dünyanın ən 
tolerant ölkələrindən sa-
yıldığını, xalqımızın həyat 
tərzi olan multikulturalizmin 
respublikamızda dövlət 
siyasəti səviyyəsinə qaldırıl-
dığını tədbir iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırıb, ölkəmizdə 
dini və milli zəmində heç bir 
qarşıdurmanın olmadığını 
vurğulayıb. Şöbə müdiri 
multikulturalizm siyasəti 
sayəsində Azərbaycanda 

dövlət-din münasibətlərinin 
yüksək səviyyədə 
tənzimləndiyini bildirərək, bu-
nun mühüm göstəriciləri sıra-
sında ölkəmizdə dini etiqad 
azadlığının təmin edilməsi, 
bütün dinlərin, məzhəblərin 
qanun qarşısında bərabər 
olmasını göstərib.

Çıxışının sonunda 
E.Nəcəfov qeyd edib 
ki, ATƏT öz missiyası-
na uyğun olaraq Avropa 
məkanında təhlükəsizliyin 
və əməkdaşlığın təminatı 
istiqamətində multikultu-
ralizmi fəal şəkildə təşviq 
etməlidir. Bu işin həyata 
keçirilməsi müasir dövrdə 
bir sıra Qərb ölkələri baş-
çılarının multikulturalizm 
siyasətinin səmərəli olmama-
sı ilə bağlı çıxışları fonunda 
xüsusən aktuallıq kəsb edir. 

AZƏRTAC

Dövlət başçımız Azərbaycan 
əsgər və zabitlərinin son illər 
əldə etdiyi uğurlardan danışarkən 
iki mühüm məsələni xüsusilə 
vurğulamışdır. Bunlar 2016-cı 
ildə baş vermiş Aprel döyüşləri 
və Naxçıvandakı hərbçilərimizin 
böyük peşəkarlıqla başa 
çatdırdığı Günnüt əməliyyatı idi. 
Erməni təxribatlarının qarşısı 
alınarkən başlanmış Aprel 
döyüşləri haqqında danışan Ali 
Baş Komandan demişdir ki, 
Azərbaycan əsgəri, zabiti istənilən 
anda öz vəzifə borcunu yerinə 
yetirməyə hazırdır: “Döyüşlər 
zamanı hərbçilərimiz peşəkarlıq, 
qəhrəmanlıq göstərmişlər. Bir 
daha göstərmişlər ki, Azərbaycan 
əsgəri, zabiti həm peşəkardır, 
həm Vətənə bağlıdır, həm də 
istənilən anda öz vəzifə borcunu 
yerinə yetirməyə hazırdır. Aprel 
döyüşləri hərbi cəhətdən çox 
uğurlu əməliyyat idi. Çünki 
əlverişsiz mövqelərdən bizim 

hərbçilərimiz çox önəmli strateji 
yüksəklikləri işğalçılardan azad 
etmişlər. Eyni zamanda, bu 
döyüşlərin mənəvi-psixoloji 
baxımdan da böyük əhəmiyyəti 
vardır. Çünki uzun illər ərzində 
Ermənistan təbliğatı belə bir mif 
yaradırdı ki, onlar hərbi cəhətdən 
bizdən üstündür. Aprel döyüşləri 
bütün dünyaya göstərdi ki, 
Azərbaycan Ordusu bu gün ən 
yüksək keyfiyyətlərə malikdir və 
istənilən anda istənilən vəzifəni 
icra edə bilər. Ermənistanın 
yaratdığı mif tamamilə 
darmadağın edildi”.

Ölkə ictimaiyyəti cənab 
Prezidentin bu nitqini çox böyük 
maraqla dinlədi. Ekspertlərin 
fikrincə, dövlət başçımızın martın 
29-da Vyanada Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanla görüşdə 
nümayiş etdirdiyi qətiyyət 
və danışıqların formatının 
dəyişdirilməməsinə nail 
olmasının ardınca, bu nitqi də 

düşmənlərimizə dərs olmalıdır. 
Ermənilər artıq başa düşməlidirlər 
ki, daşı ətəkdən tökməyin vaxtıdır. 

Yeri gəlmişkən, xüsusi 
təyinatlılar qarşısında çıxış 
edən Prezident İlham Əliyev 

Vyana danışıqlarını xüsusi 
olaraq xatırlatdı: “...Danışıqların 
davam etdirilməsinin məqsədi 
işğal edilmiş torpaqların azad 
olunmasıdır. Siz bilirsiniz ki, 

Ermənistanın yeni rəhbərliyi 
danışıqların formatını dəyişdirmək 
istəmişdir. Verilən bəzi bəyanatlar 
da ictimaiyyət üçün bəllidir. 
Ancaq Azərbaycanın birmənalı 

mövqeyi bunu mümkün 
etməmişdir. Münaqişə Ermənistan 
ilə Azərbaycan arasındadır. Bizim 
torpaqlarımızı Ermənistan işğal 
edibdir. İşğal edilmiş torpaqlarda 

qarşı tərəfdə hərbçilərin 80 faizi 
Ermənistan vətəndaşlarıdır. Ona 
görə danışıqlar prosesi də iki ölkə 
arasında aparılmalıdır və aparılır. 
Son Vyana görüşü, o cümlədən 

ona görə önəmli idi ki, bu mövcud 
formatı bir daha təsdiqlədi. Həm 
xarici işlər nazirləri arasında 
aparılan danışıqlar, həm də 
rəhbərlik arasında keçirilmiş 

görüş bir daha onu göstərir ki, 
bu, Ermənistan - Azərbaycan 
münaqişəsidir”. 

Cəmi 27 il dövlət müstəqilliyi 
olan, bu müddətin hamısını 
məcburən cəlb edildiyi müharibə 
şəraitində yaşayan Azərbaycan 
Respublikasının belə qısa 
müddətdə dünyanın ən güclü 
50 ordusu sırasına çıxan Silahlı 
Qüvvələr formalaşdırması 
dostlarımızı məmnun etməklə 
yanaşı bədxahlarımızı da 
yenidən düşünməyə vadar 
edir. Artıq işğalçı dövlət və 
onların himayədarları da başa 
düşürlər ki, Azərbaycana qarşı 
təzyiq və diktələrlə danışmaq 
mümkün deyil. Elə beynəlxalq 
ictimaiyyətin Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ədalətli şəkildə 
həll edilməsinə səy göstərməsi 
də məhz həmin arqumentdən 
qaynaqlanır. 

Artıq zaman başqadır 
və Azərbaycanın öz ərazi 
bütövlüyünü bərpa edəcəyi günün 
uzaqda olmadığı məntiqi ilə hamı 
razılaşır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti” 

Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi qələbəmizdir, 
müasir tariximizdə ən uğurlu hərbi əməliyyatlardan 
biridir. Yaxşı bilirsiniz ki, döyüşlərə qədər 
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal edilmiş 
ərazilərdən bizim yaşayış məntəqələrini, hərbi 
mövqelərimizi daim atəşə tuturdu. Ermənistanın 
təxribatının qarşısını almaq üçün Azərbaycan 
Ordusu çox uğurlu əməliyyat keçirmiş və vaxtilə 
işğal edilmiş Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının 
bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,  
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyevin Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin  

N saylı hərbi hissəsindəki çıxışından

Bu gün Azərbaycan  
Ordusu dünya miqyasında  

ən güclülər sırasındadır

Bu gün Azərbaycan Ordusu uğurla inkişaf edir, ordu quruculuğu prosesi 
sürətlə gedir, bizim hərbi hissələrimiz yenidən qurulur, yenidən tikilir, ordumuz 
ən müasir texnika ilə təchiz edilir. Bu da təbiidir, çünki biz müharibə şəraitində 
yaşayırıq, müharibə hələ bitməyib, müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. 
Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Aprelin 1-2-də Avstriyanın paytaxtı Vyanada, ATƏT-in baş 
qərargahında “Tolerantlıq və qeyri-ayrı-seçkilik prinsiplərinin 
qorunması, o cümlədən din və ya etiqad azadlığının təşviqi 

və müdafiəsi” mövzusunda insan ölçüsü üzrə birinci əlavə 
görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və 
dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin Müdafiə Nazirliyinin 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi 

hissəsində söylədiyi nitqi bugünkü Azərbaycan 
həqiqətlərinin ən sadə ifadələrlə dilə gətirilməsi idi. 
Həmin nitq ordumuzun peşəkarlığı, silahlı qüvvələrin 
maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsi, əsgər və 
zabitlərin sosial şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin dilə gətirilməsi 
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan xalqı işğalla 
heç vaxt barışmayacaq 

 � Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində olub. Dövlət 
başçısı Milli Ordunun zabit və əsgərləri qarşısında 
dərin məzmunlu çıxış edib. Prezidentin çıxışında 
ordu quruculuğu barədə səsləndirdiyi dəyərli fikir və 
mülahizələr ölkə ictimaiyyəti arasında dərin razılıq 
hissi ilə qarşılanıb. Bu barədə söz açan Əfqanıstan və 
Qarabağ müharibələrinin veteranı, Beynəlmiləlçi Əlil 
Döyüşçülər Fondunun rəhbəri Sərraf Orucov dedi:  

– Mən cənab İlham Əliyevin 
N saylı hərbi hissədəki gö-
rüşünü televiziyadan dərin 
maraqla izlədim. Dövlətimizn 

başçısı fəxrlə bildirdi ki, bu 
gün Azərbaycan Ordusu uğurla 
inkişaf edir, ordu quruculuğu 
prosesi sürətlə gedir, bizim hərbi 

hissələrimiz yenidən qurulur, 
yenidən tikilir, ordumuz ən 
müasir texnika ilə təchiz edilir. 
Bu da təbiidir, çünki biz müharibə 
şəraitində yaşayırıq, müharibə 
hələ bitməyib, müharibənin birinci 
mərhələsi başa çatıb. 

Əlamətdar haldır ki, möhtərəm 
Prezidentimizin son görüşü 
şanlı Aprel döyüşlərinin üçüncü 
ildönümünə təsadüf edib. Məhz 
həmin döyüşlərdə ermənilərin uzun 
illər öz ordusu haqqında yaratdıq-
ları mif darmadağın edilib. Milli 
Ordumuz  bu döyüşlərdə nəinki 
öz gücünü göstərib, düşmənə və 
dünyaya bir daha sübut edib ki, 
Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt 
barışmayacaq. 

Ali Baş Komandan çıxışında 
vurğuladığı kimi, haqq-ədalət, 
tarixi həqiqət bizim tərəfimizdədir. 

İqtisadi güc də, hərbi güc də 
bizim tərəfimizdədir. Son illərdə 
görülmüş işlər, hərbi sahədə apa-
rılan islahatlar, hərbi gücümüzün 
artırılması, həm siyasi arenada, 
həm də döyüş meydanlarında 

qələbələr bizi yeni-yeni zəfərlərə 
ruhlandırır.

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti” 

Bakı insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 
beynəlxalq seminara ev sahibliyi edəcək

 � “Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli potensialın 
artırılması” (ENCT) layihəsi çərçivəsində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının 
Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Ədliyyə Akademiyasının birgə 
təşkilatçılığı ilə aprelin 3-4-də Bakıda, “Hyatt Regency” otelində “Cinayət 
istintaq orqanlarının insan alveri ilə mübarizə sahəsində rolu” mövzusunda 
beynəlxalq seminar keçiriləcək. 

Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd 
Azərbaycan hökumətinin insan alverinə qarşı 
mübarizəsinin və insan alveri qurbanlarının 
müdafiəsinin daha səmərəli aparılması üzrə 
potensialın, habelə layihəyə cəlb olunacaq 
hakimlərin, vəkillərin və digər təlimçilərin 
insan alveri ilə mübarizə sahəsində bilik və 
bacarıqlarının artırılmasından ibarətdir.

Seminarda bir sıra xarici ölkələrin və 
beynəlxalq qurumların təmsilçiləri, hakimlər, 
prokurorlar, vəkillər, Ədliyyə və Daxili 
İşlər nazirliklərinin əməkdaşlarının iştirakı 
gözlənilir.

Tədbirdə beynəlxalq, regional və yer-
li səviyyədə insan alveri ilə mübarizə 
sahəsində əməkdaşlıq, bu sahədə milli 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və tətbiqi 
məsələləri müzakirə olunacaq.

İnsan alveri ilə mübarizənin müxtəlif 
aspektlərinə dair Türkiyə, Almaniya, Bolqarıs-
tan, Rumıniya, İsveçrə, Ukrayna, Moldova və 
Belarusun, İnterpolun, İnsan Hüquqları üzrə 
Avropa Məhkəməsinin nümayəndələrinin 
təqdimatları dinləniləcək, fikir və təcrübə 
mübadiləsi aparılacaq.

AZƏRTAC



3 aprel 2019-cu il, çərşənbə4

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, həssas qruplara dövlət 

qayğısının artırılması istiqamətində atılan yeni mühüm addımlarla əlaqədar birgə fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi elan edir
Müsabiqənin məqsədi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin sosial islahatlar proqramının yeni uğurlu nəticələri 
kimi, ölkə əhalisinin rifah halının yaxşılaşdırılması, sosial 
cəhətdən həssas kateqoriyaların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi və onlara dövlət qayğısının artırılması, 
sosial ədalət prinsipinin yüksək səviyyədə təminatı 
istiqamətində atılan yeni inqilabi addımlar və əldə 
olunan mühüm irəliləyişlər barədə geniş ictimai 
məlumatlandırmanın təmin olunmasında peşəkar jurnalist 
əməyinin stimullaşdırılması.

Müsabiqənin mövzusu

“Prezident İlham Əliyevin sosial islahatlar paketi: 
əhalinin rifahı naminə yeni inqilabi addımlar”

Müsabiqədə iştirak

Müsabiqə elan olunan günədək ən azı bir il müddətində 
kütləvi informasiya vasitələrində (qəzet, jurnal, informasi-
ya agentliyi və rəsmi qeydiyyatdan keçmiş internet media 
resurslarında) fasiləsiz çalışan şəxslər müsabiqədə iştirak 
edə bilərlər.

Müsabiqəyə təqdim olunan  
yazılara aid tələblər

1. Dərc olunmuş yazının sərlövhəsi təklif olunmuş möv-
zu ilə eyni olmalıdır.

2. Müsabiqəyə hər jurnalist yalnız bir yazı təqdim edə 
bilər.

3. Qəzet və jurnallarda çalışan jurnalistlərin yazıları 
yalnız çalışdıqları mətbuat orqanlarında dərc olunmalıdır. 
İnformasiya agentliklərində, sayt və portallarda çalışan 
jurnalistlər yazılarını həmin saytlarda yerləşdirməli və linki 
məqalənin yazıldığı diskdə təqdim etməlidirlər.

4. Yazı son bir ildə, həftədə bir dəfədən az olmayaraq 
nəşr edilən, Azərbaycan Mətbuat Şurasının tərtib etdiyi 
“qara siyahı” ya düşməyən mətbuat orqanlarında dərc 
edilməli, eyni zamanda, saytlarda yerləşdirilməlidir.

5. Aşağıdakı redaksiyaların yazıları müsabiqəyə 
qəbul edilmir:

5.1. Azərbaycan jurnalistlərinin I qurultayında qəbul 
olunmuş Azərbaycan jurnalistlərinin peşə (etik) davranış 
qaydalarını pozması ilə əlaqədar haqqında Azərbaycan 
Mətbuat Şurası tərəfindən müvafiq qərar çıxarılan;

a) Azərbaycan Mətbuat Şurasının tərtib etdiyi “qara 
siyahı”ya düşən qəzet və ya saytlar.

b) Azərbaycan Mətbuat Şurasının tərtib etdiyi 
“qara siyahı”dan çıxarılan qəzetlər və ya saytlar (1 il 
müddətində).

c) Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən xəbərdarlıq 
almış qəzetlər və ya saytlar (6 ay müddətində).

5. Dərc olunmuş yazıda “Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi 
birgə müsabiqəyə təqdim etmək üçün” qeydi göstərilməlidir.

Yazıların qəbul qaydaları

1.Yazının dərc olunduğu mətbuat orqanı (qəzet) 1 

nüsxə.
2.Yazının elektron variantı (Times New Roman (12) 

şriftində - CD diskdə) 1 nüsxə.
3. Yazının A4 formatda çap olunmuş variantı (müəllifin 

imzası göstərilməməlidir) 3 nüsxə.
4.Yazıların həcmi: 1 səhifə (A3) olmalıdır (9-11 min 

işarə).

Tələb olunan sənədlər

1. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Elekt-
ron İnformasiya sistemindən çıxarılmış əmək müqaviləsi 
bildirişi.

2. İştirakçı haqqında məlumat cədvəli (möhür, müəllif və 
baş redaktorun imzası ilə).

3. Şəxsiyyət vəsiqəsi və surəti.
4. Şəxsi VÖEN və surəti.
5. Şəxsi bank rekvizitləri (şəxsi VÖEN əsasında açılmış 

bank hesabı. Hesabın aktiv olması təsdiqlənməlidir).
Qeyd: İştirakçı haqqında məlumat cədvəlini əldə etmək 

üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fonduna müraciət edə bilərsiniz.

Tələb olunan sənədlər tam olmadığı və ya həqiqəti əks 
etdirmədiyi hallarda yazı müsabiqəyə buraxılmır.

Fonda təqdim edilmiş yazılar və sənədlər geri qaytarıl-
mır.

Yazıların qəbulu 3 aprel 2019-cu il tarixində başlayır, 1 
may 2019-cu il tarixində başa çatır.

Yazılar rəsmi iş günləri saat 10.00-dan 16.00-dək, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu-
na şəxsən təqdim olunmalıdır.

Qiymətləndirmə meyarları:

- mövzunun əhatə olunması, jurnalist araşdırması, 
əsaslandırma;

- materialın oxucu üçün informasiyalılıq səviyyəsi;
- yazının dil və üslub xüsusiyyətləri, bədii-estetik ifadəsi;
- jurnalist obyektivliyi, qərəzsizliyi, tərəfsizliyi və 

məsuliyyəti;
- ictimai maraqların müdafiəsi.

Müsabiqəyə təqdim olunmuş  
yazıların mükafatlandırılması

Müsabiqədə I yer üçün 1 nəfər (1000 manat);
II yer üçün 2 nəfər (800 manat);
III yer üçün 3 nəfər (500 manat).
Yazı qaliblərinin mükafatlandırılması nəzərdə tutulmuş-

dur.
Bundan əlavə, 5 yazı müəllifinə (hər biri 200 manat) 

həvəsləndirici mükafatlar veriləcəkdir.
Qaliblər, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun xüsusi diplomu ilə təltif 
olunacaqlar.

Ünvan: Bakı şəhəri, Mətbuat prospekti, 529-cu məhəllə.
Əlaqə telefonları: (012) 537-19-41; (012) 537-19-45; 

Elektron ünvan:info@kivdf.gov.az,kivdf.info@gmail.com

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması 
Kəlbəcərin işğalının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

XX əsrin 80-ci illərinin sonun-
da ermənilər özlərinin xaricdəki 
himayədarlarının köməyi ilə “böyük 
Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək 
üçün yaranmış vəziyyətdən istifadə 
edərək yenidən Azərbaycanın Dağ-
lıq Qarabağ bölgəsinə dair əsassız 
ərazi iddiaları irəli sürdülər. 1988-ci il 
fevralın 20-də DQMV Xalq Deputatları 
Sovetinin XX çağırış növbədənkənar 
sessiyası “DQMV-nin Azərbaycan SSR 
tərkibindən Ermənistan SSR tərkibinə 
verilməsi haqqında Azərbaycan SSR və 
Ermənistan SSR Ali sovetləri qarşısın-
da vəsatət qaldırmaq barədə” qərar 
qəbul etdi. Bunun ardınca, Ermənistan 
SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 
1-də Azərbaycanın suverenliyini kobud 
surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan 
SSR-ə birləşdirilməsi haqqında Konsti-
tusiyaya zidd daha bir qərar qəbul etdi. 

Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və 
bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst 
siyasəti 1990-cı ilin sonu – 1991-ci 
ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə 
kəskinləşməsinə gətirib çıxardı, 
DQMV və Azərbaycanın Ermənistanla 
həmsərhəd bölgələrində erməni 
təcavüzü daha geniş miqyas aldı. XX 
əsrin sonunda bütün dünyanın gözü 
qarşısında baş verən, qəddarlığı və 
amansızlığı ilə seçilən Xocalı soyqırımı 
isə bu təcavüzkar siyasətin ən qanlı 
və yaddaşlardan silinməyən səhifəsi 
olmuşdur.

26 il əvvəl – 1993-cü il martın 
 27-dən aprelin 2-dək Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin genişmiqyaslı hücumu 
nəticəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
hüdudlarından kənarda yerləşən, 1936 
kvadratkilometr sahəsi, 60 min nəfərə 
qədər əhalisi, 1 şəhər, 1 qəsəbə və 122 
kəndi olan Kəlbəcər rayonu işğal edildi. 
Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğalı artıq münaqişəni mahiyyətcə  
yeni – işğalçılıq səviyyəsinə keçirdi.

Bununla yanaşı, işğal nəticəsində 
Kəlbəcər rayonu ərazisindəki memar-
lıq abidələri bütünlüklə talan edilmiş, 
yandırılmış, dağıdılmış və məhv 
edilmişdir. Kəlbəcər rayonu ərazisində 
tarixi və memarlıq abidələrindən sənaye 
əhəmiyyətli ehtiyatları 112,5 ton olan 
və istismar olunan Söyüdlü (Zod) və 
ehtiyatları 13 tondan çox olan Ağduz-
dağ və Tutxun qızıl yataqları, sənaye 
əhəmiyyətli ümumi ehtiyatları 850 ton 
olan 3 - Ağyataq, Levçay, Çorbulaq və 

ehtiyatları 200 tondan çox olan Qamışlı 
və Ağqaya civə yataqları, ehtiyatları 
10941 min kubmetr olan və mişar daşı 
istehsalına yararlı Kilsəli tuf yatağı, 
ehtiyatları 1312 min kubmetr olan və 
kərpic istehsalına yararlı Keşdək gil 
yatağı, ehtiyatları 4473 min kubmetr 
olan və yüngül beton doldurucusu kimi 
istifadə olunan Keçəldağ perlit yatağı, 
ümumi ehtiyatları 2,2 milyon kubmetr 
olan 2 üzlük daşı yatağı, ehtiyatları 
2540 min kubmetr olan Çəpli qum-çınqıl 
qarışığı yatağı, gözəl dekorativliyə malik 
4 mərmər oniksi (ehtiyatları 1756 ton), 
nefroid (ehtiyatları 801 ton) yatağı, eh-
tiyatları 2337 ton olan 1 obsidian (dəvə 
gözü) yatağı, ehtiyatları 1067 min kub-
metr olan 1 listvenit yatağı qalmışdır.

Kəlbəcərə dünya şöhrəti qazandır-
mış Yuxarı İstisu, Aşağı İstisu, Keşdək, 
Qarasu, Tutxun, Mozçay, Qoturlusu 
kimi çox böyük müalicə-balneoloji təsirə 
malik mineral su yataqları da (ümumi 
istismar ehtiyatları 3093 m3/gün) işğal 
ərazisində yerləşir. Murovdağ, Şahdağ, 
Vardenis, Mıxtökən, Qarabağ silsiləsinin 
və Qarabağ yaylasının bir hissəsinin 
əhatəsində yerləşən Kəlbəcər şəhərinin 
ən yüksək zirvələri Gamış dağı (3724 
m) və Dəlidağdır (3616 m). Ərazidə 
Yura, Təbaşir, Paleogen, Neogen və 
Antropogenin çökmə, vulkanogen-
çökmə və vulkanik süxurları yayılıb. Ən 
böyük çayı Tərtər (yuxarı axını) və onun 
qolları Lev çayı, Tutqunçay və başqa-
larıdır.

Hazırda işğal altında olan Sərsəng 
su anbarı da 1976-cı ildə Tərtər çayı 
üzərində inşa edilib. Sərsəng su anbarı 
işğal altında olandan bəri ermənilər 
illik su sərfinin 85-90 faizini qəsdən, su 
lazım olmayan vaxtlarda, xüsusilə qış 
aylarında buraxırlar. Lazım olan vaxtlar-
da isə illik su normasının 10-15 faizini 
buraxırlar ki, bu da suyun səviyyəsinin 
aşağı düşməsinə və suvarmanın 
qeyri-mümkünlüyünə səbəb olur. Əkin 
sahələrinə xeyli ziyan dəyir, yaşıllıqlar 
susuzluqdan quruyaraq məhv olur, 
ciddi ekoloji gərginlik yaranır. Qəza 
vəziyyətində olan su anbarından aşa-
ğıda yaşayan 400 min nəfər əhali isə 
daim təhlükə altındadır.

Bundan əlavə, bu hərbi təcavüz 
nəticəsində 60 minə qədər Kəlbəcər 
əhalisi etnik təmizləməyə məruz qala-
raq öz doğma torpaqlarından məcburən 
köçkün düşmüş, 511 dinc əhali öldü-
rülmüş, 321 nəfər isə əsir götürülmüş 

və itkin düşmüşdür. Hazırda Kəlbəcər 
rayonunun əhalisi Azərbaycan Respub-
likasının 56 rayon və şəhərinin 707 ya-
şayış məntəqəsində məskunlaşmışlar.

Bununla yanaşı, qeyd etmək 
lazımdır ki, 1993-cü il aprelin 6-da 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3194-cü 
iclasında Şura sədrinin bəyanatı qəbul 
olundu. Bəyanatda Kəlbəcərə hücum 
faktı təsdiq olunmaqla yanaşı, qoşun-
ların dərhal çıxarılması tələbi də öz 
əksini tapdı. Bəyanatda göstərilirdi ki, 
Təhlükəsizlik Şurası bölgənin bütün 
dövlətlərinin suverenliyini, ərazi bütövlü-
yünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını 
təsdiq edir.

Həmin il aprelin 30-da BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 3205-ci 
iclasında Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinə dair 822 saylı qətnamə 
qəbul edildi. Sənəddə Təhlükəsizlik 
Şurası tərəfindən işğalçı qoşunların 
Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın 
son zamanlar işğal olunmuş digər 
ərazilərindən dərhal çıxarılması tələb 
olunurdu. Bu qətnamə Təhlükəsizlik Şu-
rası sədrinin 1993-cü il 29 yanvar və 6 
aprel tarixli bəyanatlarına və baş katibin 
14 aprel tarixli məruzəsindəki faktlara 
əsaslanırdı. Sənəddə Təhlükəsizlik Şu-
rası sədrinin 6 aprel tarixli bəyanatında 
olduğu kimi, Ermənistan ilə Azərbaycan 
arasında münasibətlərin pisləşməsi ilə 
əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının ciddi 
narahatlıq keçirdiyi bildirilir, bunun-
la da Ermənistan Respublikasının 
münaqişədə bu və ya başqa formada 
iştirakı etiraf olunurdu. Bundan əlavə, 
qətnamədə bölgədəki bütün dövlətlərin 
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 
hörmət, eləcə də sərhədlərin toxunul-
mazlığı və ərazi əldə etmək üçün qüvvə 
tətbiq etməyin yolverilməzliyi bir daha 
təsdiq olundu.

Ümumilikdə, Dağlıq Qarabağın 
erməni icmasının öz müqəddəratını 
təyin etmək cəhdi kimi qələmə ver-
diyi Ermənistanın bu hərbi təcavüzü 
nəticəsində Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən 1 milyondan 
çox əhalinin öz doğma torpağından 
məcburən köçkün düşməsinə gətirib 
çıxarmış və hazırda bütün dövrlərdə 
olduğu kimi, ermənilərin həyata 
keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi 
qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Belə 
ki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın 
hərbi təcavüzü nəticəsində 20 min 
nəfər  azərbaycanlı həlak olmuş, 50 
min nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət 
alaraq əlil olmuşdur. XX əsrin sonunda 
monoetnik dövlət yaratmağa nail olan 
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi 
və onun inzibati-ərazisinə aidiyyəti ol-
mayan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri 
işğal edilmişdir. Bütün bu ərazilər 
ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə 
məruz qalmışdır.

Ermənistan Respublikası tərəfindən 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozul-
ması, dünya mədəniyyətinin nümunələri 
sayılan memarlıq abidələrinin dağıdıl-
ması və mənimsənilməsi, insan hüquq-
larının, o cümlədən mədəni hüquqların 
kütləvi şəkildə, kobudcasına pozulması 
beynəlxalq hüquq normalarına və 
prinsiplərinə tamamilə ziddir. 

Bununla yanaşı, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzünün 
genişlənməsi ilə əlaqədar 26 il  
əvvəl – 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qəbul etdiyi 822, 853, 
874 və 884 saylı qətnamələrində 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suveren-
liyi və sərhədlərinin toxunulmazlığının 
zəruriliyi bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şu-
rasının sənədlərində işğalçı qüvvələrin 
işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması qeyd 
olunsa da, Ermənistan Respublikasının 
açıq-aşkar işğalçılıq mövqeyi tutması 
nəticəsində bu qətnamələr indiyədək 
yerinə yetirilməmişdir. 

Kəlbəcər rayonunun Ermənistan si-
lahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 26-cı 
ildönümündə Azərbaycan Respublikası 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 80 mindən 
çox, o cümlədən Kəlbəcər rayonunun 
76 mindən çox olan azərbaycanlıları 
beynəlxalq birliyi Azərbaycan xalqına 
qarşı bu gün də davam edən təcavüz 
hərəkətlərinə obyektiv siyasi-hüquqi 
qiymətin verilməsi üçün ölkəmizin haqlı 
mövqeyini dəstəkləməyə çağırırıq. 

Bəyanatda deyilir: “Biz bütün 
beynəlxalq təşkilatlardan tələb edirik ki, 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşa 
olunması üçün təsirli tədbirlər görül-
sün. Bununla yanaşı, Ermənistanın 
təcavüzünün qurbanı olan bir milyondan 
çox insanın haqq səsi eşidilsin və po-
zulmuş hüquqlarımızın bərpa olunması 
üçün ermənilərin cinayətkar əməlləri 
beynəlxalq səviyyədə qınaq obyektinə 
çevrilsin.

Eyni zamanda, Azərbaycan dövləti 
və xalqı bu işğalla heç vaxt barışmaya-
caq. Bu baxımdan, Azərbaycan Ordusu-
nun 3 il əvvəl - 2016-cı il aprelin 2-dən 
5-dək davam edən uğurlu əks-hücum 
əməliyyatları ölkəmizə hərbi-strateji 
nöqteyi-nəzərdən çox böyük üstünlüklər 
verdi. İlk növbədə, Azərbaycan çox 
mühüm psixoloji qələbə qazandı. 
Azərbaycan Ordusu düşmənə sar-
sıdıcı zərbələr endirdi və Qarabağın 
şimal və cənub hissələrində çox böyük 
strateji əhəmiyyətə malik yüksəklikləri 
azad etdi. Bununla da, Azərbaycan öz 
torpaqlarını azad etmək bacarığını, po-
tensialını, döyüş əzmini nümayiş etdirdi.

Beynəlxalq birlik qəti praktik addım-
lar atmalı və işğalçılıq siyasətinə son 
qoyulması üçün Ermənistana təzyiqləri 
artırmaqla  təcavüzkarı beynəlxalq birli-
yin iradəsinə tabe etdirməlidirlər”.

AZƏRTAC

 � Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması 
Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğalının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatı 
şərh edən “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin 
Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin sədr müavini, professor Elçin 
Əhmədov bildirib ki, Ermənistan dövlətinin yürütdüyü təcavüzkar 
siyasət artıq 25 ildən artıqdır dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında 
həyata keçirilir.

Amerikalı ekspert: Vyana görüşü 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 

danışıqlarda yeni başlanğıcdır

Bunu amerikalı ekspert Piter Teys deyib.
P.Teysin sözlərinə görə, Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev martın 29-da 
Ermənistanın baş naziri ilə görüşü zamanı 
dövlət idarəçiliyinin və ikitərəfli müzakirələrdə 
praqmatizmin yüksək səviyyəsini nümayiş 
etdirib:

“Onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 
həlli uzanmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
daim dinc vasitələrlə həllinə ciddi marağı-
nı vurğulayır. Vyana görüşü Azərbaycanla 
Ermənistan arasında danışıqlarda yeni baş-
lanğıcı ifadə edir. Bu, hər iki ölkəyə aid olan 
həll olunmamış məsələlərlə məşğul olmağı 
davam etdirən səmərəli platformadır”.

Ekspert bildirib ki, həqiqətən də 
Ermənistan və onun rəhbərliyi yalnız əlavə 
vaxt qazanmaq və indiki status-kvonu 
qorumaq üçün danışıqlar aparıb, bu isə 
Azərbaycan üçün qəbuledilməzdir:

“ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri və 
beynəlxalq ictimaiyyət sayıqlığı itirməməli, 
Yerevana təzyiqi davam etdirməlidir ki, 
Ermənistanı öz qoşunlarını Azərbaycanın 
suveren ərazilərindən çıxarmağa və 
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
ərazilərində insan haqlarının pozulmasını 
dayandırmağa məcbur etsinlər”.

Deputat: Ermənistan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə 

danışıqları mövcud formatda 
davam etdirməyə məcbur oldu

Bunu açıqlamasında Milli Məclisin 
deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Z.M.Bünyadov adına 
Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, 
akademik Gövhər Baxşəliyeva deyib.

G.Baxşəliyeva vurğulayıb ki, martın 29-da 
Vyanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 
arasında keçirilən görüşün nəticələrini, eyni 
zamanda, geniş tərkibdə aparılan görüşün 
yekunu üzrə verilən bəyanatı təhlil etdikdə 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli ilə bağlı haqlı və qətiyyətli mövqeyinin 
daha da möhkəmləndiyini aydın görə bilərik.

Deputat bildirib ki, Ermənistanın yeni 
rəhbərliyi hakimiyyətə gəldiyi gündən ciddi-
cəhdlə danışıqlar formatının dəyişdirilməsinə, 
qondarma rejimi də tərəf kimi danışıqlar 
prosesinə cəlb etməyə çalışırdı:

“Lakin cənab Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə aparılan qətiyyətli siyasət 
nəticəsində Ermənistan rəhbərliyinin bütün 
cəhdləri boşa çıxdı. Əlbəttə ki, bundan sonra 
Ermənistan danışıqlar formatını dəyişməyin 
mümkün olmadığını görərək dialoqu mövcud 
formatda davam etdirməyə məcbur oldu. 
Vyana görüşünün keçirilməsi bir daha təsdiq 
etdi ki, danışıqlar yalnız Azərbaycan Res-
publikası və Ermənistan arasında aparılır 
və danışıqların formatı dəyişməz qalır. Bu 
baxımdan bu görüş Azərbaycan Respublika-
sının növbəti diplomatik uğurudur”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin martın 29-da Vyanada 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
həllini müzakirə etmək üçün Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü olub. 
Təkbətək görüş iki saatdan artıq davam edib, 
sonra isə danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin və iki ölkənin xarici işlər 
nazirlərinin iştirakı ilə davam etdirilib.

Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirləri və həmsədrlərin görüşün yekunu 
üzrə birgə bəyanatında danışıqlar prosesinin 
əsas məsələləri, substantiv məqamlar barədə 
geniş fikir mübadiləsinin aparıldığı qeyd olu-
nur. Həmçinin sülh prosesinin irəli aparılması 
üçün münasib və münbit şəraitin yaradılması-
nın, danışıqlar prosesində konkret və nəticə 
yönümlü addımların atılmasının vacibliyi kimi 
məqamlar vurğulanır.

XİN: Ermənistan rəhbərliyinin son bəyanatları Vyana görüşü və 
onun nəticəsində qəbul edilmiş birgə bəyanata uyğun gəlmir

Bu fikirlər Azərbaycan Xarici 
İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
yaydığı bəyanatda səslənib.

Bəyanatda deyilir: “Təkrar 
edirik ki, bu kimi təxribatlar uzun 
illər ərzində aparılan danışıqlar 
prosesini və ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlərinin fəaliyyətini ciddi sual 

altında qoyur. Vurğulamaq istərdik 
ki, belə təhlükəli ritorikanın müm-
kün mənfi nəticələrinə görə bütün 
məsuliyyət Ermənistan tərəfinin 
üzərindədir”.

AZƏRTAC

 � Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyanın Vyana görüşü iki ölkə 
arasında danışıqların yeni başlanğıcını 
ifadə edir.

 � Ermənistan rəhbərliyinin son bəyanatları və 
hərəkətləri, o cümlədən işğalçı ölkənin müdafiə nazirinin 
“yeni ərazilər tutmaq üçün yeni müharibə” formulunu təqdim 
etməsi tamamilə qəbuledilməzdir. Hesab edirik ki, bu kimi 
addımlar iki ölkə rəhbərləri səviyyəsində baş tutmuş Vyana 
görüşü və onun nəticəsində qəbul edilmiş birgə bəyanata 
uyğun gəlmir.  � Ermənistan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
üzrə danışıqları mövcud formatda 
davam etdirməyə məcbur oldu.
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Polkovnik-leytenant  
Murad Mirzəyev kim idi? 
Bir gün Murad haqqında yazacağımı 

nəinki düşünməmişdim, heç ağlıma da 
gətirməmişdim. Demək ki, qismətdə 
bu da varmış. Bu da Allahın ona bəxş 
etdiyi, hər kəsə nəsib olmayan əbədi 
qəhrəmanlıq, şəhidlik zirvəsi, alın 
yazısıymış demək... 

Murad Telman oğlu Mirzəyev 31 
mart 1976-cı ildə Sabirabad rayonunun 
Muğangəncəli kəndində sadə bir ailədə 
dünyaya göz açmış, ilk təhsilini də elə 
orada almışdı. 1990-cı illərin əvvəlində 
ölkədə baş verən hadisələrə Murad 
da biganə qala bilmədi. Vətənin ağır 
günündə hərbçi olmağı özünə borc 
bilmişdi. Ailə bu arzunu tərəddüdlə 
qarşıladı, lakin o nəyin bahasına olursa-
olsun, hərbi təhsil almağı, yeni qurulan 
ordumuzda zabit olmağı, generala qədər 
yüksəlməyi, Vətəninə, xalqına layiqincə 
xidmət etməyi qərara almışdı... Onun 
bu iradəsi qarşısında valideyinlərinin 
deyəcəyi söz qalmamışdı. 

Murad qoç bürcündə doğulmuşdu. 
Ad günü 31 marta – Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Gününə təsadüf etdiyindən 
qeyd etməzdi. Şəhid olduğu 3 aprel 
tarixindən 3 gün öncə 40 yaşı tamam 
olmuşdu. Ailə üzvüləri, qohum-qardaşları 
da onu hər il iyun ayının 26-da – 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günündə 
təbrik edirdilər. Muradın əsl bayramı da, 
elə ad günü də məhz bu tarixdə olurdu... 

Hərbi lisey, sonra  
Türkiyədə hərbi ali təhsil
1991-ci ildə C.Naxçıvanski adına 

hərbi məktəbə daxil olanda illərdir 
xəyalında qurduğu həyat başlamışdı, 
sanki... Təhsil illəri Birinci Qarabağ 
müharibəsinə təsadüf etdiyindən 1992-ci 
ildə Vətənin müdafiəsi üçün, Ağdam 
cəbhəsində düşmənə qarşı vuruşmaq 
üçün könüllü olaraq hərbi komissarlığa 
müraciət etmişdi. Lakin yaşının yetərli 
olmaması ilə əlaqədar müraciəti qəbul 
edilməmişdi və təhsilinə davam etməsi 
tövsiyə olunmuşdu. Beləcə, 1994-cü ildə 
xüsusi liseydə yüksək dərəcə ilə ilk hərbi 
təhsilini tamamlamışdı. 

Murad Mirzəyev 1994-cü ilin iyun 
ayında Türkiyə Ali Hərbi Quru Qoşunları 
Məktəbinə daxil olmuş və 1998-ci ildə 

həmin məktəbi motoatıcı ixtisası üzrə 
birinciliklə bitirmişdi. Zabit diplomunu 
və xatirə “Qılınc və məzun üzüyü”nü o 
zaman Murada ümummilli lider Heydər 
Əliyev və Türkiyənin sabiq prezidenti 
Süleyman Dəmirəl təqdim etmişdi. 
600 nəfər yerli və əcnəbi hərbçi məzun 
arasından Murad birinci seçilərək “Onur 
naşkanı” təyin olunmuşdu. 1998-ci ilin 
sentyabrından “Eyirdir dağ komando” 
məktəbində 3 aylıq kurs keçmiş, 1999-cu 
ilin yanvar ayından İstanbulda yerləşən 
“Tuzla piyada məktəbi”ndə yeni kursa 
göndərilmiş və həmin ilin iyul ayında 
kursu müvəqqətiyyətlə bitirmişdi. 
1999-cu ilin iyul ayından Türkiyə Silahlı 
Qüvvələrinin 4-cü motoatıcı briqadasında 
taqım komandiri vəzifəsində xidmət 
etmişdi. Yaxın qohumları, hətta həyat 
yoldaşı Fizzə xanım da Muradın Türkiyə 
ordusunda xidmət etməsindən o, 
şəhid olduqdan sonra tərcümeyi-halını 
oxuyarkən öyrəniblər. 

Xarici ölkələrdə  
hərbi kurslarda 

11 aprel 2016-cı il Silahlı Qüvvələrin 
Təlim və Tədris Mərkəzində şəhid 
pilotlar və Murad Mirzəyevlə keçirilən 
vida mərasimində Muradın həyat yolu, 
xidmət etdiyi illər boyu yüksəlişdə 
olması və Vətənə qüsursuz xidmət 
etməsi xüsusilə vurğulanmışdı. O, 1999-
cu ilin oktyabr ayından Azərbaycan 
Respublikasının Müdafiə nazirinin 
əmrinə əsasən motoatıcı taqım komandiri, 
1999-cu ilin dekabr ayından kəşfiyyat 
bölüyündə kəşfiyyat taqım komandiri 
vəzifəsində xidmət etmişdi. 2000-ci 
ildən 2016-cı ilədək xüsusi təyinatlı 
qrup komandirinin müavinliyindən 
xüsusi təyinatlı hərbi hissənin komandiri 
vəzifəsinə qədər yüksəlmişdi. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin sərəncamları 
ilə “Qüsursuz xidmətə görə” (2 dəfə), 
“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə” (2 
dəfə), “Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin yubiley medalı” (3 dəfə) 
olmaqla 7 fəxri medalla təltif edilmişdi. 

Murad Mirzəyev 2005–2007-ci 
illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Virciniya ştatında ingilis dili və xüsusi 
təyinatlılar üçün nəzərdə tutulmuş 
“Ranger” kursunda hərbi təhsil almışdı. 
Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlılar üçün 
nəzərdə tutulan “Ranger” müasir hərbin 
ən ağır təlimli və ən çətin kurslarından 
hesab edilir. Murad təlim nöqtələrində 
normativləri amerikalı və ingilislərdən 
də cəld yerinə yetirərək, bu çətin 
kursu müvəffəqiyyətlə bitirən ilk və 
yeganə azərbaycanlı olmuşdu. Sonrakı 
illərdə Türkiyə, Rumıniya və İordaniya 
Krallığında keçirilən hərbi kurslarda 
iştirak etmiş və təlimləri üstün dərəcə 
ilə başa vurmuşdu. Xidmətləri daim 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən 
peşəkar və yüksək hazırlıqlı zabitlərindən 
biri kimi qiymətləndirilmişdi. 

2–5 aprel 2016-cı il tarixlərində 
keçirilən hərbi əməliyyatlarda, Talış 
kəndi ətrafında Azərbaycan Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələrinin zabiti, polkovnik-
leytenant Murad Mirzəyev döyüş 
tapşırığını yerinə yetirərkən çox böyük 
şücaət və igidlik göstərmiş, komandiri 
olduğu hərbçilərlə birlikdə yüzlərlə 
ermənini məhv etmiş və tutduğu 
mövqeyi bir addım belə tərk etmədən 
son damla qanına qədər vuruşaraq 
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə göstərdiyi 
şəxsi igidliyə görə ölümündən sonra 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüşdür.

Biz səni təkcə Murad adı 
eşidəndə xatırlamayacağıq...

Həyatda elə insanlar var ki, qısa 
ömründə böyük dastanlara sığası işlər 
görür, hünər göstərirlər... Murad da 
40 illik ömrünə belə şanlı səhifələr 
yazılmış nadir və seçilmiş insanlardan 
idi... Özündən sonra gələn nəsillərə 
vətənpərvərlik, igidlik, qəhrəmanlıq 
amalını ərməğan etdi.

Bu gün Muradı qəlbində, 
xatirələrində daim yaşadacaq həyat 
yoldaşı Fizzə, Vətənə yadigar qoyub 
getdiyi övladları Nurlan və Dəniz, onları 
heç vaxt yalnız qoymayacağına and içmiş 
yaxınları və ən əsası Azərbaycan xalqı və 
dövləti var. 

Sən gedəndən sonra evindən 
qonaq-qaran heç çəkilmədi. Fizzəni, 

Nurlanı, Dənizi sənə söz verdiyimiz 
kimi yalnız qoymuruq. Həqiqət xanım, 
Səlim müəllim artıq sənin evinin daimi 
sakininə çevrildilər...Övladların hələ də 
yolunu səbirsizliklə gözləyir, hey səndən 
danışırlar. Hər telefon zəngi gələndə 
“Ana, bəlkə, atamdır” – deyə ürəyimizi 
parçalayırlar, hələ də özümüzdə cəsarət 
toplayıb onlara sənin əbədiyyətə 
qovuşduğunu deyə bilməmişik... 

İndi Murad Mirzəyev gənclərimiz 
üçün, gələcəyimiz üçün vətənpərvərlik 
nümunəsidir. Həyatda ən ali məqsədi 
işğal altındakı torpaqlarımızın, doğma 
Qarabağımızın düşmən işğalından 
azad edilməsi idi. Murad şəhid 
olana kimi bir ailənin qəhramanıydı, 
indi bütün Azərbaycan xalqının, 
millətinin qəhramanına çevrilmişdir. 
Qəhramanımızla keçirilən vida mərasimi 
də, Fəxri xiyabanda dəfn olunması da 
dövlətimizin Murada verdiyi layiqli 
qiymətin bariz nümunəsidir. Dəfn 
mərasimində bir daha şahidi olduq ki, 
xalq öz qəhrəmanını qəbul etmiş, onu 
öz oğlu, qardaşı, balası kimi bağrına 
basmışdır. 

Məzarında rahat yat, əziz qardaşım, 
gözün arxada qalmasın, cənab polkovnik, 
sənin yadigarların artıq bu Vətənə 
əmanətdir. Biz səni, sadəcə, Murad adı 
eşidəndə xatırlamayacağıq. Biz Tərtər, 
Ağdərə, Laçın, Şuşa, Qarabağ, üçrəngli 
Azərbaycan bayrağı, Vətən, Azərbaycan 
sözlərini hər eşidəndə səni xatırlayıb yad 
edəcəyik...

Qısa, lakin çox mənalı ömründə 
yaddaşımıza xoş xatirələr yazdığın üçün, 
bizlərə belə bir fəxarət hissini yaşatdığın, 
ordumuzun başını uca etdiyin üçün 
xalqımızın əbədi ehtiramını qazanmısan. 
Sən həmişə söyləyirdin: “Mən bir gün 
Vətən uğrunda şəhid olsam, başınızı dik 
tutun, sadəcə, “Vətən sağ olsun” deyin!” 
Cənab Milli Qəhrəman, cənab polkovnik 
Mirzəyev, indi biz də belə deyirik: Vətən 
sağ olsun!

Maqsud HƏSƏNOV

Vətən sənə inanır, Azərbaycan əsgəri!

Ömrün hünər zirvəsi
Milli Qəhrəman polkovnik-leytenant 

Murad Mirzəyevin xatirəsinə 

“Ölümün insana başucalığı gətirə biləcəyini bilmirdim. Mənalı ömür, 
şərəfli ölüm hər kəsə nəsib olmayan bir zirvəymiş. Həyatda elə uca 
dəyərlərimiz var ki, Aprel döyüşlərinin şəhid qəhrəmanı Murad Mirzəyev 
onu canından üstün tutdu. Artıq üçrəngli bayrağımıza baxanda belə 
qəhrəmanları görürük, himnimizi eşidəndə onların hünərini yad edib 
qürurlanırıq. 

Aprel döyüşlərində ordumuzun qazandığı qələbədən sonra yol 
keçən bir əsgəri bağrımıza basmaq istəyirik. Getdiyimiz tədbirlərdə, 
oxuduğumuz qəhrəmanlıq hekayələrində indi hamı onlardan danışır. 
Sosial şəbəkələrdə hamı Aprel döyüşlərinin qəhrəmanlarının hünərini 
paylaşır...” 

2016-cı ilin aprel döyüşlərinin növbəti ildönümündə Türkiyənin 
İzmir şəhərindən Azərbaycan sevdalı dostumuz Asif Qurbandan 
aldığımız məktub bu sətirlərlə başlayır. Məktubda Aprel döyüşlərinin 
qəhrəmanlarından birinin – Milli Qəhrəman, polkovnik-leytenant Murad 
Mirzəyevin həyat yolundan danışan bir məqalə də əlavə edilib. Həmin 
yazını oxucularımıza təqdim edirik.

Aprel döyüşləri bir daha sübut etdi 
ki, Azərbaycan tarixi torpaqlarının bir 

qarışını da güzəştə getməyəcək
Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan son 

15 ildə bir çox sahələrdə olduğu kimi, hərbi 
sahədə də böyük nailiyyətlər qazanıb. 
Bu gün Azərbaycanın müasir silahlar və 
texnika ilə təchiz olunmuş ordusu var və 
ordu quruculuğu prosesi təkcə maddi-tex-
niki təminatla məhdudlaşmır. Əsgər-zabit 
heyətinin mənəvi-psixoloji durumu, döyüş 
qabiliyyəti çox yüksək səviyyədədir: "2016-
cı il aprel döyüşlərində Azərbaycan Ordusu 
bütün dünyaya sübut etdi ki, Ali Baş Koman-
danın əmri ilə tez bir zamanda işğal olunmuş 
torpaqları azad etməyə qadirdir. Bunu işğalçı 
dövlətin rəhbərləri də çox yaxşı dərk edir. 
Azərbaycanın iqtisadı gücü və potensialı, 
gündən-günə inkişaf etməsi, Prezident İlham 
Əliyevin və ölkəmizin dünya liderləri arasın-
da böyük nüfuza sahib olması Ermənistan 
rəhbərliyini yenidən substantiv danışıqların 
aparılması üçün danışıqlar masasına oturma-
ğa məcbur etdi".

Martın 29-da Azərbaycan və Ermənistan 
liderlərinin görüşünə toxunan X.Fətiyev 
qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev Vyana 
görüşündə bir daha Azərbaycanın dönməz 
iradəsini ortaya qoydu: "Dövlətimizn başçı-
sı bildirdi ki, danışıqlar prosesinin formatı 

dəyişməz qalacaq və danışıqlar yalnız 
Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıla 
bilər. Hesab edirəm ki, bu görüş Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində 
yaranmış fasiləni aradan qaldırdı. 2016-cı 
il aprel döyüşlərindən sonra ikitərəfli danı-
şıqların aparılmasına müxtəlif bəhanələrlə 
mane olmağa çalışan Ermənistan Prezident 
İlham Əliyevin çox uğurlu diplomatik fəaliyyəti 
sayəsində qeyd-şərtsiz danışıqlar masasına 
qayıtmağa məcbur oldu".

Deputat vurğulayıb ki, Prezident İlham 
Əliyevin qətiyyətli mövqeyi və uğurlu siyasəti 
Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnəcək: 
“BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə əlaqədar 822, 853, 854 və 884 saylı 
qətnamələri qəbul edərək Azərbaycan 
ərazilərinin işğalını pisləyib, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin 
toxunulmazlığını təsdiq edib və işğalçı 
qüvvələrin ərazilərimizdən dərhal, tam və 
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edib. Artıq 
bütün dünya bilir ki, Azərbaycan tarixi torpaq-
larının bir qarışını da güzəştə getməyəcək. 
Bunu aprel döyüşləri də bir daha sübut etdi”.

 Aprel döyüşləri bir daha 
sübut etdi ki, Azərbaycan 
tarixi torpaqlarının bir qarı-
şını da güzəştə getməyəcək. 
Bunu Trendə açıqlamasında 
Milli Məclisin deputatı Xanlar 
Fətiyev deyib.

Prezident İlham Əliyev “Aprel 
döyüşləri bizim şanlı tariximizdir, böyük 
qələbəmizdir”, – deyə bəyan edərək, bu 
döyüşlərin dövlətimizin və Ordumuzun 
gücünü, xalqımızın birliyini, həmrəyliyini 
və vətənpərvərliyini nümayiş etdirdiyi-
ni vurğulayıb. Həmin döyüşlərdə həlak 
olmuş qəhrəman Vətən oğullarının – 
şəhidlərimizin ailələri, yaralanmış əsgər 
və zabitlər dövlətin hərtərəfli qayğısı 
ilə əhatə olunublar. Dövlət başçısının 
tapşırığına uyğun olaraq, şəhid ailələri 
və həmin döyüşlərdə yaralanaraq əlil 
olmuş hərbçilərlə bağlı mühüm sosial 
müdafiə tədbirləri həyata keçirilib. On-
lara qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 
qaydada müvafiq sosial təminat növləri, 
o cümlədən Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aylıq təqaüdləri, müavinət 
və ya əmək pensiyaları, habelə uşaq-
larına, eləcə də əmək pensiyası almaq 
hüququ olmayan şəhid ailəsi üzvlərinə 
müavinətlər təyin olunub. Şəhid ailələrinə 
birdəfəlik ödəmələr verilib, onlar üçün 
Prezidentin aylıq təqaüdünün məbləği 
mütəmadi olaraq artırılıb.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata 
görə, cari ildə bu sahədə növbəti mü-
hüm addım kimi 2019-cu il fevralın 1-dən 
həmin təqaüd 300 manata çatdırılıb. 
Eləcə də müharibə əlilləri kimi, hərbi 
xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə 
əlaqədar əlilliyi olanların, o cümlədən 
aprel döyüşləri ilə əlaqədar əlilliyi olan-
lar üçün müavinət və təqaüdlər də cari il 
aprelin 1-dən 100 faizədək artırılıb.

Eyni zamanda aprel döyüşlərində 
yaralanmış əsgər və zabitlərin reabilitasi-

yasına xüsusi qayğı göstərilir. Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-preziden-
ti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyeva 2016-cı ilin aprel 
döyüşləri zamanı Azərbaycan Ordusunun 
yaralanmış bir qrup əsgər və zabiti ilə 
görüşündə “Mənim tapşırığımla sizin hər 
birinizə fərdi yanaşma tətbiq olunacaq və 
normal hərəkət dinamikasına yardım edən 
müasir protezlə təmin olunacaqsınız”, - 
deyə bildirib. Bu tapşırığa uyğun olaraq, 
qeyd olunan əsgər və zabitlərin reabilita-
siyası sahəsində yüksək səviyyədə işlər 
aparılıb. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun 
“2016-cı ilin aprel döyüşlərində yaralan-
mış əsgər və zabitlərin yüksək texnolo-
giyalı protezlərlə təmin edilməsi” layihəsi 
çərçivəsində həmin əsgər və zabitlərimiz 
Almaniya, İslandiya, İngiltərənin dünyada 
müasir protez istehsalçıları kimi tanınan 
şirkətlərinin yüksək texnologiyalı reabilita-
siya məhsulları ilə təmin edildilər.

Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın tapşırığına əsasən, cari ilin 
fevral ayında 30-dək hərbçidən ibarət 
daha bir qrup Qarabağ müharibəsi əlili 
də protezləşməyə cəlb edildi. Onların 
hər birinin fərdi xüsusiyyətləri, aktivlik 
dərəcələri, həyat tərzləri nəzərə alınmaqla 
yüksək texnologiyalı məhsullar seçilərək 
təmin olundular. Reabilitasiya vasitələri ilə 
təmin olunan həmin Qarabağ müharibəsi 
əlilləri artıq aktiv həyata geri dönərək 
əmək fəaliyyətlərini davam etdirir, bir qis-
mi hərbi xidmətlərinə davam edir, ayrı-ayrı 
əlilliyi olan hərbçilər isə paralimpiya idman 
növləri ilə məşğul olurlar.

Aprel döyüşlərində şəhid olanların 
ailələrinin, müharibə əlillərinin digər 
sahələrdə də qayğı ilə təmin olunması 
üçün müvafiq işlər aparılır.

Aprel döyüşləri ilə əlaqədar 
əlilliyi olanlar üçün müavinət və 
təqaüdlər 100 faizədək artırılıb

Azərbaycan tarixinin qürurverici səhifələrindən biri olan 2016-cı 
il aprel döyüşləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan 
Ordusunun hərbi potensialına, döyüş qabiliyyətinə, təchizatına görə 
qüdrətli ordular sırasında olduğunu bir daha göstərdi. Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatına qarşı uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı həyata keçirən Azərbaycan Ordusu minlərlə hektar torpağı 
işğaldan azad edərək, həmçinin strateji cəhətdən mühüm ərazilərə 
sahib oldu.Azərbaycan xalqının  

səbri tükənməz deyil

Bunu “Xalq qəzeti”nə 
açıqlamasında Efiopioya Federal 
Demokratik Respublikasının 
Azərbaycandakı fəxri konsulu, 
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı 
İcmasının İdarə Heyətinin üzvü 
Ceyhun Ələkbərov bildirib.

Fəxri konsul bildirib ki, 
Azərbaycan son illər bütün 
sahələrdə, o cümlədən hərbi 
sahədə kifayət qədər ciddi 
irəliləyişlər əldə edib. Vaxtilə 
olduqca zəif təminatlara malik 
olan Azərbaycan Ordusu bu gün 
Cənubi Qafqazın mübaliğəsiz ola-
raq ən güclü hərbi qüvvəsi, dün-
yanın ən güclü 50 ordusundan biri 
hesab olunur. Bunun nəticəsidir 
ki, 2016-cı ildə Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin qoşunlarımı-
zın təmas xəttini keçməyə cəhd 
göstərməsi, təxribat-pozuculuq 
əməlləri ən sərt şəkildə cavabını 
aldı. İllərdir sülh danışıqların-
dan nəticə çıxarmayan, qey-
ri-konstruktiv mövqeyini tərk 
etməyən və tarixi torpaqlarımızı 
işğal altında saxlayan düşmən 
dövlətə Aprel zəfəri ilə ciddi, 
bəlkə də son xəbərdarlıq edildi. 

Azərbaycan Ordusu bu döyüşdə 
düşmənin 300-dən çox canlı 
qüvvəsini, xeyli sayda artilleri-
yasını məhv etdi. Nəticədə işğal 
altında olan Füzuli rayonunda 
yerləşən Lələtəpə yüksəkliyi və 
Tərtərin Talış kəndini nəzarətdə 
saxlayan strateji yüksəkliklər geri 
alındı. Hazırda Cocuq Mərcanlı 
kəndində həyatın yenidən öz 
əvvəlki axarına düşməsinin 
yeganə səbəbi də məhz Lələtəpə 
yüksəkliyinin ordumuz tərəfindən 
azad olunmasıdır.

C. Ələkbərov qeyd edib ki, 
Azərbaycan Ordusu bütün dünya-
ya sübut etdi ki, Ali Baş Koman-
danın əmri ilə tez bir zamanda 
işğal olunmuş torpaqları azad 
etməyə qadirdir. Bunu işğalçı 
dövlətin rəhbərləri də çox yaxşı 
dərk edirlər. Azərbaycanın iqtisa-
dı gücü və potensialının gündən-
günə inkişaf etməsi, Prezident 
İlham Əliyevin dünya liderləri 
arasında böyük nüfuza sahib 
olması Ermənistan rəhbərliyini 
yenidən substantiv danışıqların 
aparılması üçün masa arxasına 
keçməyə məcbur etdi.

Martın 29-da Azərbaycan və 
Ermənistan liderlərinin görüşünə 
də toxunan C. Ələkbərov 
əlavə etdi ki, Prezident İlham 
Əliyev Vyana görüşündə bir 
daha Azərbaycanın prinsipial 
 mövqeyini ortaya qoydu:

“Dövlətimizin başçısı 
danışıqlar prosesi formatının 
dəyişməz olaraq qalacağı və 
münaqişə barədə dialoqun 
yalnız Ermənistanla Azərbaycan 
arasında aparıla biləcəyi barədə 
konkret mövqeyini bəyan etdi. 
Vyana görüşü Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması 
prosesində yaranmış sükutu 
pozdu, uzun müddətdir danışıqlar 
prosesi istiqamətində müşahidə 
olunan fasiləni aradan qaldırdı”.

Hazırladı:  
Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

2016-cı ilin aprel döyüşləri Azərbaycan 
Ordusunun 1994-cü ildən sonra ən 
irimiqyaslı əməliyyatı idi. Bu, onu göstərdi ki, 
Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil.

Üç il bundan əvvəl, aprelin 2-də erməni faşistlərinin 
təxribatlarına cavab olaraq, Ordumuz sürətli əks-hücum 
əməliyyatı ilə düşməni ağır məğlubiyyətə uğratdı, Füzuli, 
Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğal altındakı ərazilərinin 
2 min  hektardan çox hissəsi azad edildi. Həmçinin minlərlə 
hektar ərazi Azərbaycan Ordusunun tam nəzarətinə keçdi. 
Silahlı Qüvvələrimizin dörd gün ərzində apardığı döyüşlər 
Ordumuzun nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya nümayiş 
etdirdi. 

Bütün bunlarla bağlı Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev aprelin 2-də Müdafiə Nazirliyinin 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində hərbi qulluqçu-
larla görüşündə  çıxış edərək dedi: “Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi 
qələbəmizdir, müasir tariximizdə ən uğurlu hərbi əməliyyatlardan 
biridir. Yaxşı bilirsiniz ki, döyüşlərə qədər Ermənistan silahlı 
qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən bizim yaşayış məntəqələrini, hərbi 
mövqelərimizi daim atəşə tuturdu. Ermənistanın təxribatının qarşısını 
almaq üçün Azərbaycan Ordusu çox uğurlu əməliyyat keçirmiş və 
vaxtilə işğal edilmiş Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini 
işğalçılardan azad etmişdir. Minlərlə hektar torpaq işğalçılardan azad 
edildi, on minlərlə hektar ərazi nəzarətimizə keçdi. Vaxtilə işğal 
edilmiş torpaqlarda bu gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşlər 
zamanı hərbçilərimiz peşəkarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər. Bir daha 
göstərmişlər ki, Azərbaycan əsgəri, zabiti həm peşəkardır, həm Vətənə 
bağlıdır, həm də istənilən anda öz vəzifə borcunu yerinə yetirməyə 
hazırdır”.

Dövlətimizin başçısının dediyi kimi, Aprel döyüşləri Ordumuzun 
peşəkarlığını göstərdi. Ordumuz əlverişsiz mövqelərdən əks-hücum 
əməliyyatı apararaq strateji mövqelərə sahib oldu. Bu gün bu strateji 
yüksəkliklər, mövqelər, işğaldan azad edilmiş ərazilər Azərbaycan 
Ordusunun təmas xəttində mövcud vəziyyətə tam nəzarət etməyə və 
lazımi tədbirləri görməyə imkan verir.

Yuxarıda vurğulandığı kimi, istər Aprel döyüşləri və Günnüt 
zəfəri, istərsə də ötən ilin iyununda və sentyabrında Bakıda keçiril-
miş iki möhtəşəm hərbi parad müasir müstəqil Azərbaycanın  regi-
onun lider dövlətinə, Ordumuzun isə bölgənin ən qüdrətli ordusuna 
çevrildiyini bütün dünyaya göstərdi. Bütün bunlar isə işğal altındakı 
torpaqlarımızın tezliklə azad ediləcəyi günün uzaqda olmamasından 
xəbər verir.

Hüseyn İBRAHİMOV, 
 AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı,  

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

Aprel döyüşləri göstərdi ki, xalqımız 
işğalla heç vaxt barışmayacaq
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Azərbaycan bir çox mənalarda 
unikal ölkədir. Xüsusilə də təbii 
fəlakətlərin fəsadlarından əziyyət çəkən 
vətəndaşlara göstərdiyi böyük yar-
dımlara görə Azərbaycan dövləti çox 
fərqlənir. Prezident İlham Əliyev “Real” 
TV-yə müsahibəsində bildirmişdi ki, 
bütün çətin anlarda dövlət vətəndaşın 
yanındadır: “Bizim siyasətimizin 
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı 
dayanır. Mən dəfələrlə bu barədə öz 
fikirlərimi bildirmişəm və bizim atdığımız 
addımlar dediklərimi sübut edir. Bizim 
imkanlarımız artdıqca, ilk növbədə, 
bu gün hələ də ağır vəziyyətdə, çətin 
şəraitdə yaşayan insanların yaşayış 
səviyyəsini yaxşılaşdırmağa çalışırıq”. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 
dünyanın heç bir ölkəsində sığortalan-
mamış mülk və obyektlərin dağılması 
və ya ciddi ziyan görməsi nəticəsində 
yaranmış böyük maddi itkilər hökumət 
tərəfindən qarşılanmır və bir çox hallar-
da vətəndaş öz problemləri ilə baş-
başa qalır. Lakin Azərbaycan dövləti 
humanizm dəyərlərinə böyük hörmətlə 
yanaşaraq,vətəndaşının qayğılarını 
diqqət mərkəzində saxlayır, bu və ya 
digər səbəblərdən ciddi maddi zərbə al-
mış insanlara hərtərəfli yardım göstərir. 

Bu dəfə də belə oldu. Prezident 
İlham Əliyev “Diqlas”dakı yanğınla bağlı 
müşavirə keçirdi və zəruri göstərişlərini 
verdi. Dövlət başçısı Nizami rayonun-
dakı ticarət mərkəzlərindən birində baş 
vermiş yanğın zamanı xoşbəxtlikdən 
insan itkisinin olmadığını, lakin 
orada çalışan insanlara maddi zi-
yan dəydiyini bildirmişdir. Hazırda 
hadisənin səbəblərinin araşdırıldığını 
və sahibkarların problemlərinin həlli 
ilə bağlı tədbirlərin görüldüyünü deyən 
dövlətimizin başçısı qeyd etmişdir ki, 
onlar iş yerlərini, əmlaklarını itirmiş, 
ciddi maddi ziyana düşmüşlər. Bun-
dan başqa, Prezident İlham Əliyev 
vurğulamışdır ki, İqtisadiyyat Nazirliyi 
sahibkarlarla bir-bir görüşməli və onla-
rın problemlərini dinləməlidir. Maliyyə 
Nazirliyi operativ qaydada ilkin olaraq 
maliyyə vəsaiti ayırmalı və həmin vəsait 
sahibkarlara verilməlidir. Digər müvafiq 
qurumlar da yanmış malların qiymətini 
sahibkarlarla birlikdə aydınlaşdırmalı-
dır. Azərbaycanın güclü sosial siyasət 
apardığını vurğulayan dövlət başçısı 
əlavə etmişdir ki, bu ilin əvvəlində ciddi 
sosial paket təsdiqlənmişdir və sosial 

təşəbbüslər nəticəsində 3 milyondan 
çox insan bu proqramla əhatə olun-
muşdur. Bu təşəbbüsün dünyada 
bənzəri olmadığını deyən Prezident 
İlham Əliyev yanğın hadisəsinin tam 
araşdırılıb təkliflərin verilməsi üçün 
komissiyanın yaradılacağını, bununla 
yanaşı, operativ olaraq sahibkarlara 
maddi dəstək göstəriləcəyini də açıq-
lamış və martın 29-da “Diqlas” ticarət 
mərkəzində fəaliyyət göstərmiş sahib-
karlara maddi yardım üçün 2019-cu ilin 
dövlət büdcəsindən, Prezidentin ehtiyat 
fondundan İqtisadiyyat Nazirliyinə ilkin 
olaraq 3 milyon manat ayrılmasını 
nəzərdə tutan sərəncam da imzalamış-
dır. 

Artıq Bakının Nizami rayonu 
ərazisindəki ticarət mərkəzində baş 
vermiş yanğın nəticəsində zərərçəkmiş 
sahibkarlara maddi yardımın 
göstərilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti sərəncamının 
icrasının təmin edilməsi məqsədilə 
İqtisadiyyat Nazirliyində yaradılmış 
işçi qrupu fəaliyyət göstərir. Martın 
29-dan etibarən İqtisadiyyat Nazirliyi-
nin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin inzibati binasın-
da keçirilən qəbulda sahibkarların 
problemləri, onlara dəymiş maddi 
ziyan, fəaliyyətlərinin təşkili və davam 
etdirilməsi ilə bağlı fikirləri öyrənilmiş, 
baş vermiş hadisə ilə əlaqədar 
fəaliyyətlərinin bərpa edilməsində 
yaranmış çətinliklər və bu istiqamətdə 
görülməsi zəruri olan işlər müzakirə 
olunmuşdur. İşçi qrupu tərəfindən 
indiyədək 441 sahibkar fərdi qaydada 
qəbul edilmiş və 381 sahibkar 15 milyon 

manatadək İqtisadiyyat Nazirliyinin Sa-
hibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri 
hesabına güzəştli kreditə ehtiyacının 
olduğu bildirmişdir. Artıq sahibkarlarla 
işlərə başlanılmışdır. Bundan başqa, 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ticarət 
mərkəzləri ilə aparılmış müzakirələr 
nəticəsində əldə edilmiş razılığa 
əsasən, sahibkarlara 5 ay icarə haqqı 
ödənilməmək şərti ilə Bakı şəhərinin 
müxtəlif ərazilərində yerləşən 7 ticarət 
mərkəzində ümumi sahəsi 30 min 
kvadratmetr olan 680-ə yaxın ticarət 
obyekti təklif olunmuşdur. İqisadiyyat 
naziri Şahin Mustafayev bunun kifayət 
qədər ciddi dəstək olduğunu açıqlamış-
dır. Onun sözlərinə görə, bundan sonra 
digərlərindən fərqli olaraq, yanğından 
zərər görmüş sahibkarlar 20 faiz aşağı 
icarə haqqı ödəməklə işləyəcəklər. 
Bu təkliflərə uyğun olaraq, 408 sahib-
kar ümumi sahəsi 12,4 min kvadrat-
metr olan ticarət obyektlərinə ehtiyac 
olması barədə müraciət etmiş və bu 
istiqamətdə işlərə başlanılmışdır. 

Ümumiyyətlə, cari il Azərbaycan 
dövləti bir sıra güclü sosial xarakterli 
qərarlar qəbul etmişdir. Dünyanın heç 
bir ölkəsində rast gəlinməyən addıma 
imza atmaqla Azərbaycan mütərəqqi və 
vətəndaşını düşünən ölkə kimi bütün 
dünyaya səs salmışdır. Söhbət prob-
lemli kreditlərdən gedir. Martın 1-də 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin 
bir qrupu ilə görüşündə Prezident İlham 
Əliyev demişdi ki, Azərbaycanın iqtisadi 
imkanları yarandıqca, ilk növbədə, 
problemli kreditlər məsələsini həll 
etməyə qərar verdik və bunu bacardıq. 
Həmin görüşdə dövlət başçısı iqtisadi 

islahatların sosial sahədə çox ciddi 
addımlar atılmasına imkan verdiyi-
ni açıqlamışdı: “Bu ilin əvvəlindən 
keçən il ərzində hazırlanmış sosial 
layihələr icra edilməyə başlanmış-
dır. Azərbaycan vətəndaşları bunu 
yaxşı bilirlər. Minimum əməkhaqqının, 
minimum pensiyanın təxminən 40 
faiz artırılması 830 minə yaxın insanı 
əhatə edir. Sosial müavinətlərin orta 
hesabla 100 faiz artırılması təxminən 
600 min insanı əhatə edir. Çoxmənzilli 
binaların sənədləşdirilməsi təxminən 
350-400 min insanı əhatə edir. 
“Şəhid ailələrinin problemlərinin 
həlli, müavinətlərin artırılması və 
ödənişlərin verilməsi minlərlə insanı 
əhatə edir. Tələbələrin təqaüdləri 

əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı, bu da 
100 mindən çox tələbənin maliyyə 
vəziyyətini yaxşılaşdırır”. Dövlət başçısı 
əlavə etmişdi ki, digər sosialyönüm-
lü addımlar, fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında imzalanmış fərman 800 
min insanı əhatə edir. Xüsusilə qeyd 
olunmalıdır ki, bu fərmanın dünyada 
analoqu yoxdur. Dövlət başçısı həmin 
fərmanı çox ciddi bir sosial təşəbbüs 
kimi qiymətləndirərək bildirmişdir ki, bu 
addımla dövlət öz vətəndaşının yanında 
olduğunu bir daha göstərmişdir. 

Bir sözlə, Azərbaycan hökuməti 
özəl şirkətə məxsus binanın yanması 
nəticəsində ciddi maddi zərərlə qarşı-
laşmış sahibkarların böyük problemlərlə 
üz-üzə qalmalarına imkan verməyərək, 
qısa zaman kəsiyində zəruri addımlar 
atmağa başlamışdır. Bununla yana-
şı, Prezident İlham Əliyev yanğının 
səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı bir 
daha tapşırıqlarını vermiş və bildirmişdir 
ki, bütün ticarət mərkəzlərində ciddi 
təftiş aparılmalı, təhlükəsizlik tədbirləri 
gücləndirilməlidir. 

Azərbaycan Prezidenti bir daha 
vurğulamışdır ki, dövlət sahibkarların 
yanındadır və yanğından zərərçəkmiş 
insanlara operativ qaydada maliyyə 
dəstəyi göstəriləcək. Əlbəttə, dövlət 
başçısının tapşırığı ilə cəmiyyətdə 
narahatlıq doğuran problemlər öz həllini 
tapır və vətəndaşın rihafının yaxşılaş-
masına yönəlmiş bu siyasət bundan 
sonra da davam etdiriləcək. 

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

1. Ziya Bünyadov prospek-
ti, Böyük Şor, 13 ünvanında 
yerləşən “İmperial” ticarət 
mərkəzində – 10 obyekt, 1250 
kv. m;

Əlaqələndirici şəxs: Yaşar 
Teymurov (tel: 050 299 04 09)

2. Bakıxanov qəsəbəsi, 
“Aygün” ticarət mərkəzi, 5-ci 
mərtəbə – 80 obyekt, 6000 kv. 
m;

Əlaqələndirici şəxs: Araz 
Rəhimov (tel: 050 215 43 43)

3. Bakıxanov qəsəbəsi, 
“Meqasiti” ticarət mərkəzi (2 
mərtəbəli) - 250 obyekt, 12000 
kv. m;

Əlaqələndirici şəxs: Araz 
Rəhimov (tel: 050 215 43 43)

4. Dərnəgül şossesində 
yerləşən “Eurohome” tikinti 

bazarında ümumi sahəsi 50-
100 kv. m arasında dəyişən 30 
mağaza;

Əlaqələndirici şəxs: İlyas 
Möhnətov (tel: 055 297 11 11)

5. Təbriz küçəsində yerləşən 
“Eurohome Express”də yerləşən 
geyim və xırdavat satışı üçün 
nəzərdə tutulan ümumi sahəsi 
40-60 kv. m arasında dəyişən 50 
mağaza;

Əlaqələndirici şəxs: Rauf 
Əliyev (tel: 050 796 55 55)

6. “Sədərək” ticarət 
mərkəzində ümumi sahəsi 30 
kv. m olan 20 mağaza və 200 
kv. m olan 5 anbar;

Əlaqələndirici şəxs: Fərid 
Mahmudov (tel: 050 211 81 89)

Qabil Nəhmədov (tel: 050 
213 33 68)

7. “AF-COM” Plazada 
yerləşən geyim satışı üçün 
nəzərdə tutulan ümumi sahəsi 
6000 kv.m olan qapalı sahə (20 
kv.m olmaqla bölgü aparıla 
bilər) ;

Əlaqələndirici şəxs: Rauf 
Əliyev (tel: 055 313 8118)

8. S.Vurgun küçəsində 
yerləşn “AF-Center” ticarət 
mərkəzində tikinti materialları 
və geyim satışı üçün nəzərdə 
tutulan ümumi sahəsi 20-50 kv. 
m arasında dəyişən 50 mağaza.

Əlaqələndirici şəxs: Şamil 
İsmayılov  
(tel: 050 725 06 60)

QEYD: İqtisadiyyat 
Nazirliyində əlaqələndirici şəxs: 
Əli Hacıyev  
(tel: 055 255 8007).

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ticarət mərkəzləri ilə aparılmış 
danışıqların nəticəsində əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, Bakının 
Nizami rayonunda yerləşən ticarət mərkəzində baş vermiş yanğında 

zərərçəkən sahibkarlara 5 ay icarə haqqı ödənilməmək şərti ilə 
təklif olunan ticarət obyektlərinin siyahısına daha biri əlavə olunub. 
Bununla da, zərərçəkən sahibkarlara müvafiq yerlər təqdim edilən 
ticarət mərkəzlərinin sayı 8-ə çatıb:

“Diqlas” ticarət mərkəzində yanğından zərərçəkmiş 
vətəndaşların problemləri diqqət mərkəzindədir

Yanğından zərərçəkmiş sahibkarlara  
daha 1 ticarət obyektində yer təklif olunur

"AccessBank"ın İdarə Heyətinin sədri 
Anar Həsənovun sözlərinə görə, yanğın baş 
verəndən sonra bankda müvafiq komissiya 
yaradılıb. Sədr qeyd edib ki, yanğın nəticəsində 
zərərçəkən müştərilərin kreditlərinin restrukturi-
zasiyası barədə qərar həmin komissiyanın top-
ladığı məlumatlara əsasən qəbul edilib: "Qərara 
əsasən, 2019-cu il aprelin 2-dən etibarən maddi 
zərərlə üzləşmiş müştərilərə cari mikro kreditlər 
üzrə 6 ayadək güzəşt müddəti verilə bilər. 
Güzəşt müddəti ərzində illik faiz dərəcəsi 10 
faiz təşkil edəcək. Komissiya işini davam etdirir 
və toplanan məlumatlar əsasında biz gələcəkdə 
əlavə güzəştlərin edilməsini də nəzərdən keçirə 
bilərik".

Anar Həsənov onu da bildirib ki, bankın təklif 
etdiyi güzəştdən 31 sahibkar faydalana bilər. 

Sədr əlavə edib ki, restrukturizasiya  olunacaq 
portfelin həcmi 200 min manatdan çoxdur: 
"Dövlətimiz ticarət mərkəzində baş verən 
yanğın nəticəsində zərərlə üzləşən sahibkarlara 
öz dəstəyini verdi. "AccessBank" da belə çətin 
günlərdə müştərilərinə dəstək verməyi özünə 
borc bildi".

"Diqlas" ticarət mərkəzində yanğın martın 
26-da səhər saatlarında baş verib. Prezident 
İlham Əliyev martın 29-da yanğın nəticəsində 
zərərçəkmiş sahibkarlara maddi yardım 
göstərilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən 
ilkin olaraq 3 milyon manat məbləğində vəsaitin 
ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. 
Maliyyə Nazirliyi artıq bu vəsaiti İqtisadiyyat 
Nazirliyinin hesabına köçürüb. 

"AccessBank"dan "Diqlas"dakı 
sahibkarlara dəstək!

 “AccessBank”ın İdarə Heyəti “Diqlas” 
ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində 
zərərçəkən müştərilərinin kreditlərinin 
restrukturizasiyası barədə qərar qəbul edib.

Fransız dramuturqu Adrian 
Dekurselin müxalifət haqqında 
özünəməxsus fikirləri var idi. 
Yetmişədək vodevil (Fransa 
feodalları arasındakı eybəcər 
şəxsləri lağa qoyan xalq satirik 
mahnılarının adı) müəllifi kimi 
tarixə düşən bu fransız mütəfəkkiri 
deyirdi ki, müxalifət tez-tez siyasi 
deyingənlikdən başqa bir şey bilmir. 
Həqiqətən də, Azərbaycanda uzun 
illərdir müxalifətin radikal kəsimini 
zəbt etmiş siyasətbazların son 
“fəaliyyətlərinin” mahiyyətində məhz 

deyingənlik dayanır. Ölkəmizdə 
böyük quruculuq işləri gedir, 
sosial siyasət özünün yeni inkişaf 
mərhələsinə daxil olub. Cəmiyyətin 
qarşılaşdığı istənilən problemin qısa 
zamanda həllinə çalışılır, vətəndaş-
məmur münasibətləri keyfiyyətcə 
yeni müstəviyə daşınır və bütün bu 
müsbət prosesin fonunda radikallar 
boğazdan yuxarı danışaraq yalan və 
maksimalist vədlər verməklə özlərini 
gündəmdən salmamağa çalışırlar. 
Ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlər, 
qazandığı uğurlar, beynəlxalq hüquq 
müstəvisində istənilən məsələ üzrə 
milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə 
etməsi və bunun üçün lazımi gücün, 
qüdrətin sahibi olmasını həzm edə 
bilməyən “Milli Şura” pozuculuq 
ənənəsinə sadiq qalaraq kənd 
stadionuna sığacaq qədər tərəfdarını 
küçələrə səsləməyə can atır.

ABŞ dövlət xadimi və diplomat 
Benjamin Franklin yazırdı ki, həyatın 
ən böyük faciəsi tez qocalmaq 
deyil, gec ağıllanmaqdır. Radikal 
müxalifət uzun illər ərzində bu 
sadə həyat həqiqətini anlamaqdan 
vaz keçərək, boş-boşuna havada 
yumruq oynatmaqla məşğuldur. 
Pozucu, dağıdıcı, destruktiv qüvvələr 
bütövlükdə müxalifət adından 
danışmağa, onun funksiyasını 
özününküləşdirməyə çalışır və 
aqressiv davranış tərzi nümayiş 

etdirirlər. Radikal müxalifətdə olan 
insanlar Qərbdən olan sponsorlarının 
yardımı ilə Azərbaycandakı stabilliyi 
pozmaq istəyirlər. Bu şəxslərin 
Azərbaycanın milli maraqlarına zidd 
hərəkət etdikləri heç kəsə sirr deyil. 
Sosial dayaqlarını çoxdan itirmiş 
radikal müxalifət başçıları və onların 
azsaylı tərəfdarları Azərbaycanda 
sabitliyin pozulmasına çalışır, buna 
yönəlik müxtəlif cəhdlər edirlər. 
Köhnəlmiş şüarlarını azsaylı 
tərəfdarları qarşısında səsləndirən 
radikal müxalifət başçıları belə 
anlamsız davranışları ilə gündəmə 
gəlmək istəyirlər. Xalqın birmənalı 
etirazı ilə qarşılaşan radikallar formal 
mövcudluqlarını saxlamaq üçün 
xaricdəki bəzi bədxah qüvvələrlə 
işbirliyinə gedir və antiazərbaycan 
hərəkətlərini davam etdirirlər. 
İllüziyalarının əsirinə çevrilmiş radikal 

müxalifətin son mitinq keçirmək 
arzusunu da ölkədə sürət götürmüş 
inkişafa qara yaxmaq istəyindən 
başqa ad vermək mümkün deyil. 

Bu, bir faktdır ki, müxalifətin 
radikal kəsimi də dağınıq 
vəziyyətdədir. Müxtəlif qruplarda 
birləşən bu şəxslərin amal və 
niyyətləri də fərqlənir. Siyasi 
ambisiyalarının önündə qaçan 
deyingən radikallar azsaylı 
tərəfdarlarını bir yerə toplamaqda 
belə yarışa giriblər. Əlbəttə, 
belə yarışma sağlam siyasi 
mübarizənin nəticəsi deyil, radikal 
müxalifət partiyalarında kök salmış 
başçıların “lider mənəm!” hikkəsinin 
bəhrəsidir. AXCP sədri Əli Kərimli 
ilə Müsavat Partiyasının başqanı 
Arif Hacılı arasında birincilik 
uğrunda gedən mübarizə heç kimə 
sirr deyil. Reneqatlar dəstəsinin 

liderlik yarışına girməsi və mitinq 
məsələsində belə ortaq məxrəcə 
gələ bilməməsi siyasi qüvvələr kimi 
AXCP və Müsavat Partiyasının 
iflasının bariz nümunəsidir. 
Bununla yanaşı, radikal 
müxalifətin dəyişməyən bolşevizm 
təfəkkürünün nəticəsidir ki, bu gün 
xalq onlara qarşı haqlı olaraq etiraz 
edir və antiazərbaycan addımlarını 
pisləyir. Siyasi mədəniyyət 
kasadlığının olması və vətəndaşın 
real problemləri ilə yox, gələcək 
qonorarlarını təmin etmək istəyi 
onların ictimai qınaq obyektinə 
çevrilməsini də şərtləndirir. 

Gün kimi aydındır ki, xalq 
bu antiazərbaycan ünsürlərin 
arxasınca getmir. Bir qrup adamın 
sosial şəbəkələrdə mitinqöncəsi 
təbliğatla məşğul olmasının da bir 
işə yaramayacağı məlumdur. Çünki 
radikal müxalifətin sosial bazası 
yoxdur, tam tükənib. Mənasız və 
hədəfsiz çağırışlara da cəmiyyət 
əhəmiyyət vermir. Fiasko alınlarına 
yazılmış radikal müxalifətə ən 
layiqli cavabı Azərbaycan dövlətinin 
vətəndaşının real problemlərini həll 
etməsi və gündən-günə artan həyat 
səviyyəsini göstərmək olar. Rüsvay 
olunmağa alışmış radikal müxalifətin 
bu gerçəyi anlaması, həzm etməsi, 
əlbəttə ki, çətin deyil. Radikal 
müxalifətə birləşmiş marginal qruplar 
isə, görünür, bu reallığı həzm etmək 
qabiliyyətini çoxdan itirib.

“Xalq qəzeti”

Radikal müxalifətin 
mitinqbazlıq mərəzi
Özlərinə demokratik qüvvələrin “Milli Şura”sı 

yarlığını yapışdıran müxalifətin radikal kəsimi yenə 
mitinq həvəsinə düşüb. Guya xalqın qeydinə qalan 

bu tribuna aşiqləri “sosial problemləri” həll etmək üçün 
2-3 min tərəfdarını stadiona toplamağa çalışırlar. Əslində, 
dövlətin uğurlu sosial-iqtisadi siyasətinin kölgəsində itmiş 
bu əbədi ifratçıların məqsədi başqadır: hay-küy salmaqla 
“vətəndaşların hüquqları uğrunda mübarizə” imitasiyasını 
yaratmaq və xaricdəki havadarlarından aldıqları 
qonorarların “halallığını” təsdiqləmək. Radikalların 
başında dayanan siyasətbazların təlxəkliyi Azərbaycan 
cəmiyyətində istehza ilə qarşılanır. 

İş adamları göstərilən 
qayğıdan razıdırlar

Şübhəsiz ki, belə münasibətə görə 
xalqımız da öz Prezidentinin ətrafında sıx 
birləşir, dövlət başçısının atdığı addımları 
yüksək minnətdarlıq hissi ilə qarşılayır.

Bəli, elə buna görə də hazırda 
ölkəmizdə çox möhkəm əsaslara malik 
“xalq – iqtidar” birliyi, həmrəyliyi yaşanır. 
Xalqımız Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi siyasəti öz əməli fəaliyyəti ilə 
dəstəkləyir, dövlətimizin başçısına çox 
böyük etimad bəsləyir. 

Sözügedən yanğın hadisəsi za-
manı zərərçəkən Tariyel Ələkbərov iş 
adamlarına göstərilən qayğını yüksək 
dəyərləndirdi: – Əvvəla onu vurğulayım 
ki, bu gün cəmiyyətimizdə hər bir vətəndaş 
tutduğu mövqedən asılı olmayaraq, 
dövlətin diqqətini öz həyatında qabarıq 
hiss edir. Təbii ki, belə qayğı günbəgün 
artır. Bu isə həyata keçirilən uğurlu sosial 
siyasətin məntiqi nəticəsidir.

Onu da deyim ki, hələ ticarət 
mərkəzində yanğın baş verən anda 
əmin idim ki, cənab Prezident bizi bu 
bədbəxt hadisə ilə üzbəüz buraxma-
yacaq. Məsələyə müdaxilə edəcək, 
münasibət bildirəcək, qarşılaşdığımız 
zərərin ödənilməsinə yardımçı olacaq. 
Çünki bundan əvvəl də belə hadisələr baş 
vermişdi və o zaman dövlətimizin başçısı 
zərərçəkənlərin problemlərinə həssas 
münasibət bəsləmişdi. 

Hadisənin gedişi göstərdi ki, zənnimdə 
yanılmamışdım. Cənab İlham Əliyev prob-
lemin ağırlığını dövlətin üzərinə götürməsi 
barədə verdiyi qərar hadisə nəticəsində 
zərərçəkən bütün iş adamlarının, o 

cümlədən mənim də ürəyimdən oldu. Belə 
həssas münasibətə, qayğıya görə, ölkə 
rəhbərinə bir daha öz təşəkkürümüzü 
bildiririk. Möhtərəm Prezident bu addı-
mı ilə xalqın problemlərinə necə diqqət 
göstərdiyini, vətəndaşların mənafeyinin 
müdafiəçisi olduğunu bir daha sübut etdi.

Digər zərərçəkən Xəyal Laçınov 
isə dedi: – Ölkə rəhbərinin tapşırığı-
na əsasən, paytaxtda yerləşən ticarət 
mərkəzlərinin rəhbərləri ilə görüşlərimiz 
təşkil edildi. Bir sıra ticarət mərkəzlərində 
boş qalmış satış yerləri bizə təqdim olun-
du. Eyni zamanda, ticarət mərkəzlərində 
zərərçəkənlərdən ilk 4-5 ay ərzində icarə 
haqqı alınmayacağına söz verildi. Bütün 
bunlarla bərabər, möhtərəm Prezidentimi-
zin müvafiq sərəncamı ilə ayrılan vəsait 
hesabına maddi yardım göstərilməsi, 
uzunmüddətli güzəştli kreditlərin təklif 
olunması da biz iş adamlarının dövlət baş-
çısına olan rəğbətini daha da artırdı.

Sonda onu da, etiraf edim ki, bu 
yanğın hadisəsi, həm də biz iş adamla-
rına ciddi bir dərs oldu. Bundan sonra 
harada fəaliyyət göstərəcəyimizə baxma-
yaraq, təhlükəsizlik məsələlərini diqqət 
mərkəzində saxlayacağıq. Biznes sekto-
runda sığorta maarifləndirilməsinə mühüm 
önəm verəcəyik.

Bəli, acı təcrübə də sübut etdi ki, 
sahibkar baş verə biləcək bu kimi bədbəxt 
hadisələrdən daha az zərərlə çıxa bilməsi 
üçün, ilk növbədə, malını, mülkünü sığor-
talamalıdır. 

“Xalq qəzeti”

Bakının Nizami rayonu ərazisində yerləşən ticarət mərkəzində 
baş vermiş yanğın bir daha göstərdi ki, dövlətimiz bu cür hadisələr 
zamanı çətin vəziyyətə düşən öz vətəndaşını tək qoymur, ona ən 
yüksək səviyyədə maddi və mənəvi dəstək göstərir.

Azərbaycan Prezidentinin 
humanist addımı böyük 

razılıqla qarşılanıb



Şəhid hərbçilərimizlə bağlı layihəyə yekun vuruldu

Daha sonra isə görüşlər 
Nərimanov rayonunun 39 nömrəli 
və Nəsimi rayonunun 151 nömrəli 
tam orta məktəblərində keçirilib. 
Mərasimlərdə həmin məktəblərin 
direktorları Tahirə Şükürova, 
Kifayət Tanrıverdiyeva, “Qara-
bağ Əlilləri və Veteranları” İctimai 

Birliyinin sədri Növrəstə Yusifova, 
“Ehtiyatda olan Zabitlərin Kon-
federasiyası” İctimai Birliyinin 
sədr müavinləri ehtiyatda olan 
polkovniklər Hikmət Ağayev, 
Həsən Əmirov, 2016-cı il aprel 
döyüşlərinin iştirakçıları, ehtiyat-
da olan baş leytenant Loğman 

Məmmədov, gizir Elməddin Ağayev 
iştirak ediblər.

Görüşlər şəhidlərimizin ruhu-
nun bir dəqiqəlik sükütla və Dövlət 
himnimizin səsləndirilməsi ilə 
başlayıb.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Şurasının üzvü, Tərxis Olunmuş 
Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə 
İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli 
çıxış edərək bildirib ki, layihənin 
əsas məqsədi Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda canından keç-
miş hərbçilərimizin gənclər arasın-
da təbliğ olunmasından və onlarda 
vətənpərvərlik ruhunun artırılma-
sından ibarətdir. 

Layihə rəhbəri daha sonra 
şəhid ailələrinə göstərilən dövlət 
qayğısından söz açaraq bildirib 
ki, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü 
siyasətinə uyğun olaraq son 15 
ildə müharibə əlillərinin, şəhid 
ailələrinin eləcə də bu kateqori-
yadan olan digər insanların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsinə, o 
cümlədən, onların mənzil-məişət 
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması-
na yönələn bir neçə fərman və 
sərəncam imzalanıb, bu siyasət 
eyni ardıcıllıqla hazırda da davam 
etdirilir. 

Digər çıxış edənlər keçdikləri 
döyüş yolundan, şəhidlərimizin 
qəhrəmanlıqlarından, o 
cümlədən, Azərbaycan Ordu-
sunun qüdrətindən danışaraq 
bu kimi tədbirlərin mütəmadi 
keçirilməsinin gənclərimiz arasında 
vətənpərvərlik ruhunun artırılma-
sı işinə mühüm töhfə olduğunu 
bildiriblər. 

Tədbirlər məktəblilərin hazır-
ladığı ədəbi-bədii kompozisiya və 
sənədli filmin nümayişi ilə yekun-
laşdırılıb. 

Sonda layihə çərçivəsində ha-
zırlanmış bukletlər görüş iştirakçıla-
rına paylanılıb.

“Xalq qəzeti”

Altmışdan çox ölkənin diplomatları Gəncənin 
sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı ilə tanış olublar

60-dan çox ölkəni və beynəlxalq 
təşkilatları təmsil edən diplomatlar 
Gəncə şəhərinin sosial-iqtisadi, mədəni 
inkişafı, habelə turizm potensialı ilə 
yaxından tanış olublar.

Əvvəlcə qonaqlar Gəncə şəhərində 
Heydər Əliyev Park Kompleksinə 
gəliblər. 

Heydər Əliyev Park Kompleksində 
yaradılan şərait barədə məlumat 
verilərkən bildirilib ki, parkda 
yenidənqurma işləri 2012-ci ildə apa-
rılıb. Heydər Əliyev Parkının girişində 
möhtəşəm “Zəfər tağı”ı ucaldılıb. 
Orijinal layihə əsasında inşa olunan bu 
istirahət məkanında Müasir İncəsənət 
Mərkəzi və kafe fəaliyyət göstərir. Bura-
ya gələn qonaqlar “Zəfər tağı”nın açıq 
seyrəngahından şəhərin və Heydər 
Əliyev Parkının mənzərəsini seyr edə 
bilirlər. Göz oxşayan xiyabanda böyük 
həcmdə yaşıllaşdırma işləri həyata 
keçirilib və burada istirahət üçün hər 
cür şərait yaradılıb. Parkda yaradılan 
süni göl və orijinal şəlalə bu məkana 
xüsusi gözəllik verir. Bundan başqa, 
park kompleksində Gənclər evi, müxtəlif 
məişət obyektləri, əyləncə mərkəzi, 
istirahət guşələri və uşaqlar üçün nağıl 
qəhrəmanlarını canlandıran “Ganjaland” 
əyləncə mərkəzi də fəaliyyət göstərir.

Qonaqlara Gəncədə möhtəşəm 
layihə əsasında tikilən Heydər Əliyev 
Mərkəzi haqqında da məlumat verilib. 
Bildirilib ki, ulu öndərə gəncəlilərin 
sonsuz məhəbbətinin təcəssümü olan 
Heydər Əliyev Mərkəzinin əhatə etdiyi 
ərazidə orijinal memarlıq üslubunda 
fəvvarələr və müasir işıqlandırma siste-
mi quraşdırılıb. Ərazidə əsaslı abadlıq 
və yaşıllaşdırma işləri görülüb.

Heydər Əliyev Mərkəzinin 
tikintisində şəhərsalma memarlığının 
son nailiyyətlərindən istifadə olunub. 
Binanın fasadında böyük peşəkarlıqla 
işlənən milli memarlıq elementləri 
diqqəti cəlb edir. Mərkəz perimetr 
boyunca səkkizbucaqlı sütunlarla 
əhatələnib. Üçmərtəbəli Mərkəzdə 
şüşədən müasir günbəz quraşdırılıb. 
Günbəzdə Azərbaycanın xəritəsi əks 
olunub. Burada fəaliyyət göstərən 
Heydər Əliyev Muzeyi ulu öndərin keç-
diyi zəngin həyat yolunu və çoxşaxəli 
fəaliyyətini dolğun əks etdirir. Muzeydə 
Heydər Əliyevin uşaqlıq və gənclik illəri 
ilə yanaşı, onun zəngin fəaliyyətinin 
bütün dövrləri barədə ətraflı məlumat al-
maq mümkündür. Ulu öndərin Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 
və Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti kimi 1993-2003-cü illərdə həyata 
keçirdiyi böyük işlər, Azərbaycanın 
rifahı, gözəl gələcəyi naminə apardı-
ğı düşünülmüş siyasəti əks etdirən, 
ölkəmizin hərtərəfli sosial-iqtisadi inki-
şafına yol açan layihələrə, ordu qurucu-
luğu, xarici siyasət, mədəniyyət və digər 
sahələrə dair maraqlı fotolar, müxtəlif 
sənədlər, o dövrlərə aid kitablar, 
qəzetlər və digər materiallar muzeydə 
qorunur. Burada ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Gəncə şəhərinə müxtəlif illərdə 
tarixi səfərlərini əks etdirən kitablar və 
qəzetlər də nümayiş olunur.

Muzeydə Gəncənin son illərdə 
keçdiyi əsaslı sosial-iqtisadi inkişaf 
yolu, Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə 
göstərdiyi diqqət və qayğının bariz 
nümunələri ilə bağlı fotolara geniş 
yer ayrılıb. Burada Heydər Əliyev 
Mərkəzində oxu zalı, elektron kitabxa-
na, xarici dil kursları, IDEA İctimai Birliyi 
resurs mərkəzi, videokonfrans salonu, 
hərtərəfli təchizatı olan iclas və konf-
rans zalları var. Akt zalında şəhərin icti-
mai-siyasi həyatında baş verən mühüm 
hadisələr və əlamətdar günlərlə bağlı 
tədbirləri yüksək səviyyədə keçirmək 
mümkündür. Xalçaçılıq tədris mərkəzi, 
rəqs dərnəyi və sərgi salonu da muze-
yin layihəsinin orijinallığına dəlalət edir.

Heydər Əliyev Park Kompleksi ilə 
tanışlığı başa vuran xarici diplomatların 
üz tutduqları növbəti məkan böyük 
mütəfəkkir, dahi Azərbaycan şairi 
 Nizami Gəncəvinin türbə kompleksi 
olub. Qonaqlar əvvəlcə şeyx Nizaminin 
və şairin valideynlərinin qəbirlərini 
ziyarət ediblər. Məlumat verilib ki, 
Nizami Gəncəvinin qəbri üzərində ilk 
türbə XIV əsrdə tikilib. Bu vaxtadək 
şairin məzarı üzərində müxtəlif əsrlərdə 
dörd dəfə türbə tikilsə də, onların heç 
biri bu qədər möhtəşəm və əzəmətli 
olmayıb. Ümumi hündürlüyü 24 metr 
olan hazırkı türbənin inşasında qırmızı 
qranitdən istifadə edilib.

Qonaqlar türbə ətrafında yaradılan 
şəraitlə tanış olub, Nizami Gəncəvinin 
poemalarının motivləri əsasında işlənən 
heykəllərə baxıblar.

Sonra qonaqlar “Gəncə Avtomobil 
Zavodu” (GAZ) İstehsalat Birliyinin 
istehsal sahələrinə baş çəkiblər. Bildirilib 
ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru-
nun inkişafına xüsusi diqqət göstərilir, 
yeni sənaye və istehsal müəssisələri 
yaradılır. Ölkədə gedən sənayeləşmə 
prosesinə “Gəncə Avtomobil Zavodu” 
İstehsalat Birliyi də mühüm töhfələr verir. 
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan zavod 2004-cü ilin 
dekabrında fəaliyyətə başlayıb. İnkişaf 
tempini sürətlə artıran zavod ötən illərdə 
istehsal sahələrini genişləndirməkdə 
davam edib. Fəaliyyətinə OKA, UAZ, 

ÇAN-QAN avtomobillərinin yığımı ilə 
başlayan müəssisə hazırda müxtəlif 
çeşiddə texnika istehsal edir. 2007-ci ilin 
martından burada “Belarus” markalı trak-
torların yığımına başlanılıb. 2007-ci ildən 
bu ilin fevralınadək zavodda 11 modeldə 
10386 “Belarus” markalı traktoru istehsal 
edilib.

“Aqrolizinq” ASC-yə 9662 traktor 
təhvil verilib. 724 traktor isə iş adam-
larına və fermerlərə satılıb. Zavodda 
Almaniyanın MAHA şirkətinin müasir 
standartlara cavab verən əyləc siste-
minin sınaq stendi quraşdırılıb. Burada 
istehsal edilən bütün texnika – traktor 
və avtomobillər tam şəkildə sınaqdan 
keçirilir. 2015-ci ildən zavodda “KaMAZ” 
və “URAL” markalı avtomobillərin də 
yığımına başlanılıb.

Qonaqlara məlumat verilib ki, 
ölkəmizdə aparılan genişmiqyaslı 
tikinti-quruculuq işlərində, həmçinin 
kənd təsərrüfatında istifadə edilən 
maşın və texnikalara olan ehtiya-
cın ödənilməsində bu müəssisənin 
fəaliyyəti önəmli rol oynayır. Xarici 
tərəfdaşlarla səmərəli əlaqələr qu-
rulması nəticəsində zavod istehsal 
olunan maşın və texnikaların çeşidini 
ildən-ilə artırır. İndi müəssisə Minsk 
təkərli dartıcılar zavodu ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində ağır yük daşıyan qoşqu 
istehsal edir. Daha çox istifadə olunan 
“MAZ” markalı avtomobillərin isteh-
salı da ildən-ilə artır. Son 10 ildə 20 
modeldə “MAZ” markalı avtomobil yığı-
lıb. Bu avtomobillərin yığımının 40-50 
faizini yerli istehsal təşkil edir. Zavodda 
müasir tələblərə cavab verən qaynaq 
və boyama, sudaşıyan avtomobillər 
üçün çənlər hazırlayan sahələr fəaliyyət 
göstərir. Avtomobil və traktor qoşquları 
əsasən yerli istehsaldır. Bu günədək 
852 traktor qoşqusu, 330 isə “MAZ” 
qoşqusu istehsal edilib.

Zavodda istehsal xətlərinin sıxlığı 
nəzərə alınaraq, 30 min kvadratmetr 
sahəsi olan yeni istehsalat sahəsi 
yaradılır. Burada ən müasir avadanlıqla 
təchiz olunan texnoloji xətlər quraşdı-
rılacaq. Yeni istehsal sahəsində “MAZ” 
markalı avtobusların quraşdırılması 
nəzərdə tutulur. Bu, həm də 120-150 
əlavə iş yerinin açılmasına imkan 
verəcək. Hazırda müəssisədə 600-dən 
artıq işçi çalışır. Zavodda işçilər pulsuz 
yemək və nəqliyyatla təmin olunublar.

Bundan başqa, zavodun 
mütəxəssisləri Almaniyanın “HALLER” 
kommunal avadanlığının “MAZ” şassi-

nin üzərində quraşdırılması üçün kons-
truktiv dəyişiklik edib. Hazırda zavodda 
birgə layihə olan 16 və 21 kubmetr tutu-
mu olan kommunal maşınların istehsalı 
həyata keçirilir. Bu günədək zavodda 60 
ədəd  21 kubmetrlik “HALLER” kommu-
nal maşını istehsal olunub.

Ötən ilin dekabrında Gəncə avto-

mobil zavodunun rəhbərliyi ilə Gəncə 
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 
Belarus Respublikasına birgə işgüzar 
səfəri zamanı zavodda elektrobusların 
istehsalı ilə bağlı “Belkomunmaş” şirkəti 
ilə memorandum imzalanıb. Bu me-
moranduma əsasən yaxın günlərdə 4 
avtobus komplektləşdiricilərinin zavoda 
gətiriləcəyi gözlənilir.

Hazırda müəssisənin Gürcüstan-
da nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. 
Həmçinin GAZ Belarus traktorlarının 
Türkiyə Respublikasında və digər 
ölkələrdə istehsalını və satışını təmin 
etmək məqsədilə həmin ölkədə istehsal 
sahəsi yaradılır. 

Daha sonra qonaqlar 
müsəlman dünyasının müqəddəs 
ziyarətgahlarından olan “İmamzadə” 
dini kompleksi ilə tanış olublar. Məlumat 
verilib ki, bu müqəddəs məkanda 
739-cu ildə beşinci İmam Məhəmməd 
Bağırın oğlu Mövlanə İbrahim dəfn edi-
lib. “İmamzadə” ziyarətgahı əsrlərboyu 
insanların üz tutduğu müqəddəs 
məkanlardandır. Prezident İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə ziyarətgahda ge-
niş abadlıq-quruculuq və yenidənqurma 
işləri aparılıb.

“İmamzadə” kompleksinin ətrafında 
böyük kompleks yaradılıb. Belə 
ki, yenidənqurma işlərindən sonra 
şahzadə İbrahimin qəbri üzərində 
tikilən tarixi türbələr saxlanılmaqla 
üzəri günbəzlə tamamlanan möhtəşəm 
türbə, ətrafında isə minarələr inşa 
edilib. Ziyarətgahda möminlərin rahat 
ibadəti üçün Hüseyniyyə və Zeynəbiyyə 
məscidləri, dəstəmazxana, mehmanxa-
na, dini muzey tikilib. İnsanların mənəvi 
saflıq, doğruluq və halallıq məkanı olan 
“İmamzadə” kompleksi qonaqlarda 
böyük maraq oyadıb.

Gəncə şəhəri ilə tanışlığı başa 
vuran qonaqlar Samux rayonuna yola 
düşüblər. 

Diplomatları Xarici İşlər Nazirliyinin 
Dövlət Protokolu İdarəsinin rəisi, səfir 
Pərvin Mirzəzadə müşayiət edib.

AZƏRTAC

Abbas İSMAYILOV: 31 mart soyqırımı 
ermənilərin şovinist xislətinin təzahürüdür

Azərbaycanlıların soyqırımı 200 il ərzində 
ermənilərin əli ilə azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirilən qəddar siyasətdir. 1918-ci 
ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı 
şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif 
bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, 
Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, 
Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər 
ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak erməni 
silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri qırğın tarixdə görünən ən vəhşi, 
ən qəddar və millətimizə qarşı törədilmiş 
növbəti bir haqsızlıq kimi tarixə qanlı hərflərlə 
yazılıb. Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı 
uzun illər ərzində həyata keçirdiyi ardıcıl etnik 
təmizləmə, soyqırımı və təcavüz nəticəsində 
minlərlə insan evindən-obasından didərgin 
düşüb. 

Rəsmi mənbələrə görə, bu soyqırımı 
nəticəsində 12 minə yaxın insan qətlə yetiri-
lib. Bir o qədəri isə itkin düşüb. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 
1998-ci il 26 mart tarixli fərmanına əsasən 31 
mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan 
edilib. Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il yan-
varın 28-də imzaladığı sərəncama əsasən, 
1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 
illiyi təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir 
çox guşələrində yaşayan həmvətənlərimiz, 
diaspor təşkilatları, xaricdəki səfirliklərimiz 
tərəfindən geniş qeyd olunub.

Kulner soyadlı bir alman həmin 
hadisələrin canlı şahidi olub və 1925-ci 
ildə bunları yazıb: “Ermənilər müsəlman 
(azərbaycanlı) məhəllələrinə soxularaq hər 
kəsi öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə 
dəlmə-deşik edirdilər. Qırğından bir neçə gün 

sonra bir çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı 
cəsədinin qulaqları, burunları kəsilmiş, 
qarınları yırtılmış, cinsiyyət orqanları doğran-
mışdır. Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi, 
yaşlılara da rəhm etməmişdilər”.

Azərbaycanlıların qırğınının fəal iştirak-
çılarından biri olmuş erməni zabit Ovanes 
Apresyan söhbətlərinin birində bildirib ki, öz 
məqsədlərinə çatmaq üçün ingilislərin və 
rusların yardımlarından faydalanmışlar və 
sadəcə Bakıda mart hadisələri zamanı 25 
min azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir. 

Bütün bu cinayətlərə beynəlxalq 
ictimaiyyətin laqeyd münasibətləri erməni 
millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 
növbəti soyqırımı və deportasiya haqlarının 
törədilməsinə şərait yaradan əsas amillərdən 
biri olub. İrəvan quberniyasının Azərbaycan 
əhalisinin sayının 375 min nəfərdən 1922-ci 
ildə 70 min nəfərə qədər azalması, 1948-ci 
ildə 100 min nəfərdən çox azərbaycanlının 
Ermənistandan deportasiya edilməsi dün-
yada bütöv bir xalqa qarşı həyata keçirilən 
zorakılıq siyasətinə biganəliyin nəticəsidir. 

Bunlar erməni faşizminin yalnız ötən əsrin 
əvvəllərində xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi 
faciələrdən biri idi. Onu da qeyd etmək lazım-
dır ki, ermənilər şovinist məqsədlərinə nail 
olmaq üçün hər bir vasitədən istifadə edərək 
Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan 
torpaqlarında yaşayan müxtəlif xalqlara qarşı 
soyqırımı siyasəti yürütmüşlər. Bu siyasətin 
qurbanları sırasında isə qədim dövrlərdən 
ölkəmizdə məskunlaşmış bir çox xalqların – 
ləzgilərin, yəhudilərin, tatların, kürdlərin, talış-
ların və digərlərinin nümayəndələri də olub. 

RAGB-nin sədri Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə Moskvada “Miss və Mister 

RAGB-2019” müsabiqəsi keçirilib
 � Rusiyanın 

Azərbaycanlı Gənclər 
Birliyinin (RAGB) sədri Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
Moskvada “Miss və Mister 
RAGB-2019” müsabiqəsi başa 
çatıb. 

Bu il mart ayında Azərbaycan 
gənclərinə xas olan ən yaxşı 
keyfiyyətləri təcəssüm etdirən bir gənc 
qız və bir gənc oğlan seçmək üçün 
müsabiqə elan edilib. RAGB-nin sosial 
şəbəkələrindəki səhifələrində aparılmış 
səsvermədən sonra səkkiz iştirakçı 
finala çıxıb. 

RAGB-nin idarə heyətinin üzvü Emin 
Hacıyev müsabiqənin final mərhələsini açıq 
elan edərək deyib ki, Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərlik 
etdiyi təşkilat Rusiyada yaşayan və təhsil alan 
gənclərin sıx birləşməsinə, onların elmi, təhsil, 
yaradıcılıq sahələrinə aid və ictimai xarakterli 
təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinə şərait ya-
radır. Təşkilatın rəhbəri Leyla Əliyeva istedadlı 
gəncləri həmişə dəstəkləyir, onların yaradıcılıq 
imkanlarının reallaşdırılmasına kömək edir. 
E.Hacıyev deyib: “Bizim bugünkü tədbirimiz 
artıq ənənəyə çevrilir. Bu müsabiqəmiz başqa 
oxşar tədbirlərdən fərqlənir. Bizim müsabiqənin 
iştirakçıları münsiflər heyətinin üzvlərinə 
Azərbaycanın ənənələri, mədəniyyəti, milli 
geyimləri barədə məlumat verəcəklər. Onlar 
müğənni, rəqqas, intellektual və teatr sahəsinin 
mütəxəssisləri olacaqlar”. 

Müsabiqənin final mərhələsinə çıxmış işti-
rakçılar – Səbinə Abbasova (Moskva), Səbinə 
Bayramova (Moskva), Kamilla Ələsgərova 
(Kazan), Tünzalə Mirzəzadə (Moskva), Şah-
naz Zeynalova (Perm), Anar Ağazadə (Mosk-
va), Seymur Qarayev (Kaluqa) və Məhər 
Məhərrəmov (Moskva) münsiflər heyətinə öz 
video-vizit kartlarını təqdim ediblər. Sonra üç 
iştirakçı yaradıcı müsabiqə, milli geyimdə defile 

və müsahibə sınaqlarından keçməli olublar. Hər 
bir iştirakçı müəyyən obraz fikirləşib tapıb və 
bu obrazı səhnədə yaradıb. Olduqca parlaq və 
qeyri-adi nəticə alınıb. 

Münsiflər heyətinə modelyer-rəssam, Rusi-
ya Dizaynerlər İttifaqının üzvü, Parisdəki Rus 
Rəssamlar Assosiasiyasının üzvü Orxan Sultan, 
opera səhnəsinin yeni ulduzu, Rusiya Milli 
Qvardiyası Federal Qoşun Xidməti ansamblının 
solisti, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Lali 
Xabalova və “Səttar” brendinin həmtəsisçisi, 
rəssam Cemma Səttar daxil idi. 

Münsiflər heyətinin apardığı səsvermənin 
yekunlarına əsasən “Miss RAGB-2019” tacı 
G.V.Plexanov adına Rusiya İqtisad Universite-
tinin tələbəsi Səbinə Abbasovaya çatıb, “Mister 
RAGB-2019” – Rusiya Federasiyası Müdafiə 
Nazirliyi yanında Hərbi Universitetin kursantı 
Anar Ağazadə isə təşkilatçılardan kubok alıb. 

Müsabiqənin qaliblərinə və digər finalçılara 
təşkilatçılar adından diplomlar və qiymətli müka-
fatlar təqdim edilib. 

Tədbir maraqlı musiqi proqramı ilə davam 
edib. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC–ın xüsusi müxbiri

Moskva

 � Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik 
korpusun nümayəndələri aprelin 2-də Prezident 
Administrasiyasının və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı 
ilə Gəncə şəhərinə səfər ediblər.

 � Günlər var ki, sevincinin 
böyüklüyü ilə, günlər də var ki, 
fəlakət və qüssəsinin əzəməti ilə 
unudulmaz. 31 mart məhz fəlakət və 
qüssəsinin əzəməti ilə unudulmaz 
günlərdəndir. Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin xarici 
əlaqələr üzrə baş mütəxəssisi 
Abbas İsmayılovun 31 mart – 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
barədə yazısını təqdim edir. 

Statistika Komitəsi BMT-nin Əhali Fondu ilə 
əməkdaşlığın prioritetlərini müzakirə edib

Komitədən bildirilib ki, 
Dövlət Statistika Komitəsinin 
sədri Tahir Budaqov ap-
relin 2-də BMT-nin Əhali 
Fondunun Türkiyədəki 
nümayəndəsi, Azərbaycan, 
Gürcüstan və Ermənistan 
üzrə ölkə direktoru Karl Ku-
lessa ilə görüşüb. 

Görüşdə Dövlət Statistika 
Komitəsi ilə UNFPA ara-
sında gələcək əməkdaşlıq 
perspektivləri və oktyabrın 
1-10-da Azərbaycanda 

keçiriləcək əhalinin siyahıyaa-
lınmasına hazırlıq məsələləri 
müzakirə edilib.

Tahir Budaqov Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanın inkişafının 
dayanıqlı və sistemli xarakter 
daşıdığını, ölkə iqtisadiy-
yatının bütün sahələri kimi 
milli statistika sisteminin 
də inkişaf etdiyini və daim 
təkmilləşdirildiyini qeyd edib. 

Komitə sədri oktyab-

rın 1-10-da ölkəmizdə 
keçiriləcək əhalinin siyahı-
yaalınmasına hazırlıq işləri 
barədə də ətraflı məlumat 
verib. Bildirib ki, ötən 
ilin oktyabrında Qəbələ 
rayonunda keçirilmiş sınaq 
siyahıyaalınması zamanı 
əldə edilən təcrübədən 
əsas siyahıyaalınmanın 
daha yüksək səviyyədə 
təşkili üçün istifadə olunacaq, 
hazırda isə Təqvim planında 
nəzərdə tutulmuş tədbirlər 
uğurla icra edilir.       

K.Kulessa UNFPA-nın 
Azərbaycanın bir sıra dövlət 
qurumları, o cümlədən Dövlət 

Statistika Komitəsi ilə fəal 
əməkdaşlıq etdiyini qeyd edib. 
O, Azərbaycanda keçiriləcək 
əhalinin növbəti siyahiyaal-
masına hazırlıq işlərini də 
yüksək qiymətləndirib, hər 
cür dəstəyə hazır olduqlarını 
vurğulayıb.  

Görüşdə Dövlət Statistika 
Komitəsi ilə UNFPA arasında 
birgə əməkdaşlığın prioritetləri 
və qarşılıqlı maraq doğuran 
digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.    

 AZƏRTAC

Dövlət Statistika Komitəsi ilə BMT-nin Əhali 
Fondunun (UNFPA) gələcək əməkdaşlıq 
perspektivləri müzakirə olunub.

Gənclər Fondunun 11-ci qrant müsabiqəsi 
çərçivəsində Tərxis Olunmuş Hərbçilərin 
Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyi tərəfindən 

“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid 
olmuş hərbçilərimizin cəmiyyətimizə tanıdılması” adlı layihə 
həyata keçirilib. Bununla bağlı əvvəlcə Ağdam, Bərdə və 
Tərtər rayonlarında gənclərlə görüşlər keçirilib.
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Səudiyyə Ərəbistanı

Ən gəlirli şirkət 
Səudiyyə 

Ərəbistanı 
“Saudi Aramco” 
neft şirkəti 
2018-ci ildə 
dünyanın ən 
gəlirli şirkəti 
olub. Bu barədə 
“Moody’s və 
Fitch” reytinq 
agentliyinin 
yaydığı məlumata görə, ötən il şirkətin xalis gəliri 
111,1 milyard dollar təşkil edib. Bu göstərici ikinci 
və üçüncü yerlərdə qərarlaşan Apple və Samsung 
şirkətlərinin gəlirlərini xeyli üstələyir. Belə ki, ötən 
il bu şirkətlər müvafiq olaraq 59,5 və 35,1 milyard 
dollar vəsait qazanıb.

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Çin

Festival bir həftə davam edəcək
Çində 

keçirilən ənənəvi 
Pekin beynəlxalq 
film festivalı ap-
relin 13-də başla-
yacaq. Bu il 9-cu 
dəfə keçiriləcək 
festival bir 
həftə davam 
edəcək. Tədbir 
günlərində Pe-

kinin 30 kinoteatrında 500-ə yaxın film nümayiş 
olunacaq. Bildirilir ki, müxtəlif nominasiyalarda 
qalibləri tanınmış kino mütəxəssislərindən, rejissor 
və aktyorlardan ibarət münsiflər heyəti seçəcək. 
Qeyd edək ki, festivalın əsas hadisəsi 15 “Tiantan” 
mükafatının təqdimatı sayılır.

Xəbəri TASS verib.

Niderland

Qadağanı pozanlar cərimələnəcək
Niderlandda 

üzü bağlayan 
geyimlərin qada-
ğan edilməsi ilə 
bağlı qərar cari 
ilin avqust ayının 
1-də qüvvəyə 
minəcək. 
Bu barədə 
hökumətin 
yaydığı məlumatda bildirilir ki, ictimai nəqliyyat, 
məktəblər, xəstəxanalar və dövlət müəssisələrində 
pərəncə və niqab qadağan ediləcək. Qaydanı po-
zanları 410 avro cərimə gözləyir. Qeyd edək ki, bu 
qadağanı özündə əks etdirən qanunu 2016-cı ildə 
parlamentin ikinci palatası, 2018-ci ildə isə Senat 
qəbul edib.

Xəbəri BBC verib.

İspaniya 

“Brexit”in fəsadları
“Standart & 

Poor’s” (“S&P”) 
reytinq agentliyi 
xəbərdarlıq edib 
ki, Böyük Britaniya 
Avropa İttifaqının 
tərkibindən çıxaca-
ğı təqdirdə bundan 
ən çox İspaniya 
zərər çəkəcək. 

“S&P” bunu İspaniyanın aparıcı banklarının filial-
larının Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərməsilə 
əlaqələndirib. 

Xəbəri “Euronews” verib.

“Atletiko” müdafiəni gücləndirir
Madridin “Atletiko” 

klubu Portuqaliya-
nın “Porto” klubunun 
müdafiəçisi Aleks 
Tellesi transfer edib. 
Paytaxt klubu Tellesin 
keçidi üçün Lissa-
bon təmsilçisinə 30 
milyon avro ödəyib. 
Qeyd edilir ki, Tellesin keçidi ilə yanaşı, “Atletiko” 
“Porto”nun yarımmüdafiəçisi Ektor Erreranı da 
transfer edib. Lakin Errera üçün madridlilərin nə 
qədər ödədiyi tam açıqlanmayıb.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 3-də
 Â Bakıda və Abşeron 

yarımadasında dəyişkən buludlu 
olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər 
bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin 
olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, 
gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 5-7, gündüz 9-13, 
Bakıda gecə 5-7, gündüz 11-13 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 
mm civə sütunundan 764 mm civə 
sütununa yüksələcək , nisbi rütubət 
gecə 70-80, gündüz 60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında bəzi yerlərdə arabir 
yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə isti, dağlıq 
ərazilərdə 3-6 dərəcə şaxta, gündüz 

10-15 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 

Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 3-8 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 1-6, gündüz 9-14 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı , dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı, gündüz 

tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 8-13 
dərəcə isti , dağlarda gecə 3-8 dərəcə 
şaxta , gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, 
Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, 
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacağı, çiskinli 
yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 2-7, gündüz 12-17 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, Astara rayonlarında bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı , gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcək. Dağlarda 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 5-7, gündüz 10-14 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə 

Heyəti və mərkəzi aparatı rejissor, aktyor və 
ssenarist

RÖVŞƏN ALMURADLININ 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.
                                                                                                                       

“Azərsu” ASC-nin kollektivi kommunikasiyalara 
nəzarət şöbəsinin mühəndisi Cəbrayıl Cəbrayılova 
anası 

GÜLARA XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                                                       

Mehdi, Möhtərəm, Rza, Müstəqim İsmayılovlar, 
İlham və Tural İbrahimovlar, Rafiq və Vəli 
Hüseynovlar ailələri ilə birlikdə Fazil Həsənova 
atası 

 QAYIB HƏSƏNOVUN 

Tovuz rayonunda vəfatından kədərləndiklərini 
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Dünya birjalarında neftin qiyməti 
bahalaşmaqda davam edir

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı neftin bir bare-
li 69,19, Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu adlandı-
rılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir 
bareli 61,59, Azərbaycanın “AzeriLight” 
markalı neftinin bir bareli 70,69 dollar 
olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC + ölkələri 
mart ayında hasilatı sutkada daha 295 

min barel azaldaraq 30,385 milyon barelə 
çatdırıblar.

Ən iri neft dövləti olan Səudiyyə 
Ərəbistanı isə son dörd ildə ilk dəfə olaraq 
hasilatı sutkada 9,82 milyon barel azaldıb.

OPEC+ ölkələrinin belə addımı istər-
istəməz dünya bazarında “qara qızıl”ın 
bahalaşmasına səbəb olub.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

BANM-da İstanbul 
Aydın Universitetinin 
rəhbərliyi ilə görüş 

 �   Bakı Ali Neft Məktəbində (BANM) 
İstanbul Aydın Universitetinin prezidenti 
Mustafa Aydın və onun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətilə görüş keçirilib.

BANM-dan verilən 
məlumata görə, görüş za-
manı BANM-ın rektoru El-
mar Qasımov ali məktəbin 
fəaliyyəti barədə qonaqlara 
ətraflı məlumat verib. 
İstanbul Aydın Universi-

tetinin rəhbəri ali məktəbi 
möhtəşəm kampus və 
yüksək ballı tələbələri 
olduğu üçün təbrik edib. 
Daha sonra Mustafa Aydın 
qurucusu olduğu Avrasiya 
Universitetlər Birliyinin 

(EURAS) fəaliyyəti və onun 
gördüyü işlər haqqında 
danışıb.

Bakı Ali Neft 
Məktəbinin də üzvü 
olduğu birliyin növbəti 
beynəlxalq sərgisindən da-
nışan Mustafa Aydın Bakı 
Ali Neft Məktəbi ilə birgə 
Azərbaycan təhsilinin 
dünyada tanıdılması 
istiqamətində birgə plan-
ların reallaşdırılmasına 
hazır olduğunu bildirib. O, 
ali məktəbi hər il minlərlə 
dünya universitetlərinin 
qatıldığı və Şimali Ameri-
kada təşkil olunan NAFSA 
və digər təhsil sərgilərinə 
qatılmağa dəvət edib.

Görüş zamanı həmçinin 
universitetlər arası 
münasibətlərin inkişaf 
etdirilməsinə, tələbə 
mübadiləsi proqramlarına 
dair müzakirələr aparılıb.
Tərəflər arasında həmçinin 
Azərbaycanı təhsil sek-
toru üzrə cazibə mərkəzi 
halına gətirmək, BANM-da 
beynəlxalq tələbə sayını ar-
tırmaq kimi məsələlərdən  
bəhs olunub.

Nümayəndə heyəti 
BANM-ın kampusu ilə 
tanış olub.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya-Yaponiya strateji dialoqu keçirilir

Görüşdə iştirak edən Rusiya nümayəndə 
heyətinə xarici işlər nazirinin birinci müavini 
Vladimir Titov, Yaponiya təmsilçilərinə isə Akiba 
Takeo rəhbərlik edir.

Görüşdə strateji əhəmiyyət kəsb edən 
ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə 
ediləcək. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey 
Lavrov fevral ayında Münxen Təhlükəsizlik 
Konfransı zamanı Yaponiyalı həmkarı Taro 
Kono ilə görüşərkən dialoqun keçiriləcəyi 
barədə açıqlama vermişdi.

Qeyd edək ki, Rusiya–Yaponiya strateji 
dialoqu 2007-ci ildən başlayıb. Sonuncu dəfə 
dialoq ötən il Moskvada keçirilmişdir. 

Qeyd edək ki, Moskva və Tokio artıq 
on illərdir ki, İkinci Dünya müharibəsinin 
nəticələrinə dair sülh müqaviləsinin 
imzalanması ilə bağlı danışıqlar aparırlar. Hər 
iki ölkə Cənubi Kuril, İturup, Şikotan və Kunaşir 
 adalarının özünəməxsus olduğunu iddia edir.

“Xalq qəzeti”

Tokioda Yaponiya Xarici 
İşlər Nazirliyinin “İikura” 
qəbul evində Rusiya ilə 

strateji dialoqun 15-ci raundu 
başlayıb.

ÜTT-nin proqnozu 
 � Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 

(ÜTT) proqnozuna görə, bu il qlobal mal 
mübadiləsi çoxsaylı münaqişələr səbəbindən 
aşağı templə inkişaf edəcək. Beynəlxalq 
ticarətin inkişaf tempi 2,6 faiz həcmində 
olacaq. Bu barədə “Euronews” agentliyi 
təşkilata istinadən məlumat yayıb. 

Məlumatda bildirilir ki, 2018-ci ildə beynəlxalq ticarət 
dövriyyəsinin 3 faiz artmasını nəzərə alaraq ÜTT cari ildə 
inkişaf tempinin 3,6 faiz artacağını proqnozlaşdırırdı.

ÜTT-nin baş direktoru Roberto Azevedo bildirib ki, 
hazırkı münaqişələr və ticari əlaqələrdəki gərginliyə görə, 
inkişaf tempinin aşağı düşməsi təəccüblü sayılmamalıdır.

Hazırda dünyanın ən böyük xalq təsərrüfatlarına malik 
olan iki dövlət - Çin və ABŞ arasında davam edən ticarət 
münaqişəsi ümumdünya mal dövriyyəsi üçün əsas risk 
hesab edilir. Bir-birinə əlavə gömrük rüsum və cərimələri, 
ticari məhdudiyyətlər tətbiq edən iki ölkə arasındakı bu 
münaqişə səngiməzsə, o zaman bu il ərzində ümumdünya 
ticari dövriyyəsinin inkişafı 1,3 faizə də düşə bilər.

Bildirilir ki, əgər münaqişə tez bir zamanda nizamlanar-
sa, o zaman idxal-ixracın inkişaf tempi 4 faizədək yüksələ 
bilər.

Qeyd olunur ki, ötən il dünyada mal dövriyyəsinin 
həcmi 19,48 trilyon ABŞ dollarına bərabər olub və enerji 
daşıyıcılarının qiymətinin artması dövriyyəyə müsbət təsir 
göstərib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

PAVEL KLİMKİN: Avropa 
İttifaqına və NATO-ya doğru 
yolumuz dəyişməyəcək 

 � Ukrayna prezidenti seçkilərinin 
ikinci turunda kimin qalib gəlməsindən asılı 
olmayaraq, ölkənin Avropaya və Avroatlantik 
məkana inteqrasiyası ilə bağlı siyasəti və 
kursu dəyişməyəcək. Bu barədə Ukraynanın 
xarici işlər naziri Pavel Klimkin CNBC 
telekanalına müsahibəsində bəyan edib. 
Məlumatı TASS verib. 

“Mən əminəm ki, xarici siyasətimizdə tam geri, sağa və 
sola dönüş olmayacaq. Ukrayna ictimaiyyəti heç kimə im-
kan verməz ki, ölkənin xarici siyasəti əsas istiqamətindən 
dönsün. Bu, Avropa İttifaqına və NATO-ya doğru yola da 
aiddir”, - deyə Klimkin bildirib.

Onun sözlərinə görə, Ukrayna-Rusiya münasibətlərində 
də heç nə dəyişməyəcək. Hazırda iki ölkə arasında baş 
verənlər əbədilikdir. “Söhbət bizim mentalitetdən, tarixdən, 
biz ukraynalılardan gedir. Ukrayna Aİ, NATO istiqamətində 
irəliləməkdə davam edəcək. Hansısa fərqlər, müvəqqəti 
çərçivələr ola bilər, ancaq strategiya nöqteyi-nəzərindən bu, 
yüz faiz həll olunub”. 

Xatırladaq ki, martın 31-də Ukraynada növbəti pre-
zident seçkiləri keçirilib. Bülletenlərin 98 faizinin hesab-
lanması nəticəsində məlum olub ki, “Xalqın xidmətçisi” 
Partiyasının yaradıcısı Vladimir Zelenski 30,24 faiz, hazırkı 
Prezident Petro Poroşenko isə 15,93 faiz səs toplayıb. 
Seçkilərin ikinci turu aprelin 21-də keçiriləcək. 

Məlumata görə, Prezident Poroşenko seçki kampaniya-
sında dəstək qazanmaq üçün Almaniyaya səfərə getməyi 
planlaşdırır. Seçkilərin birinci turundan sonra Almaniya 
Kansleri Angela Merkel Poroşenkoya zəng edərək, onu ikin-
ci tura keçməsi münasibətilə təbrik edib. Merkelin partiyası 
isə Zelenskini yaxın 3 həftə ərzində nə uğrunda çıxış etdiyi 
və hansı partiyalardan dəstək aldığı barədə dəqiq məlumat 
verməyə çağırıb. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Rusiya və Türkiyə 
ekspertləri Moskvada 

Suriya münaqişəsi ilə bağlı 
müzakirələr aparacaqlar 

Qeyd edək ki, müzakirələr Türkiyə Prezidenti 
Administrasiyasının Xarici Əlaqələr İdarəsinin təşəbbüsü 
ilə “Türkiyə bu gün” “(Turkey Today”) panel iclasları 
çərçivəsində keçirilir. Yeri gəlmişkən, analoji panel 
müzakirələri  bundan əvvəl BMT Baş Assambleyası, 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Berlinə səfəri, Buenes-
Ayresdə “Böyük iyirmilər”in sammiti zamanı da təşkil 
olunub. Bundan başqa, London, Pekin, Şanxayda müxtəlif 
aktual mövzulara həsr olunan beynəlxaq tədbirlərdə  də 
“Türkiyə bu gün” mövzusunda fikir mübadiləsi aparılıb. 

Moskvada keçirilən panel müzakirələrində nüfuzlu rus 
və türkiyəli siyasi ekspertlərlə bərabər, aparıcı KİV və QHT 
təmsilçiləri, alim və iş adamları iştirak edəcəklər. Tədbirdə 
Suriya münaqişəsinin həlli yolları, region ölkələrinin 
təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə və sair məsələlər üzrə 
dəyərli təklif və tövsiyələrin səsləndiriləcəyi gözlənilir.  

Yeri gəlmişkən, Rusiya Prezidenti Vladimir Pu-
tin Türkiyədə bu il martın 31-də baş tutan bələdiyyə 
seçkilərində qələbəyə görə Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğana zəng edərək onu təbrik edib. Türkiyə dövlətinin 
başçısı diqqətə görə rusiyalı həmkarına təşəkkür edib. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Bu il aprelin 4-də Moskvada “Suriyada 
sülh prosesləri çərçivəsində Rusiya-
Türkiyə münasibətləri” mövzusunda panel 
iclasları başlayacaq. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb. 

B İ L D İ R İ Ş
“Qala Həyat Sığorta Şirkəti” ASC 2019-cu il martın 

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


