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Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev fevralın 21-də ATƏT-in Minsk qrupunun Fransa-
dan olan həmsədri Stefan Viskontini, Rusiyadan olan 
həmsədr İqor Popovu, ABŞ-dan olan həmsədr Endrü 
Şoferi və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi 
nümayəndəsi Anji Kaspşiki qəbul edib. 

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti 
və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

AZƏRTAC

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevra-
lın 21-də MDB ölkələri Dövlət Başçıları Şurası yanında Beynəlmiləlçi 
Döyüşçülərin İşləri üzrə Komitənin və “Döyüş Qardaşlığı” 
Beynəlxalq Veteranlar Təşkilatı Ali Şurasının üzvü, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı, general-leytenant Ruslan Auşevi qəbul edib. 

Görüşdə sovet qoşunlarının 
Əfqanıstandan çıxarılmasının 30-
cu ildönümü ilə bağlı Azərbaycanda 
keçirilən tədbirin əhəmiyyətinə toxu-
nuldu. 

Ruslan Auşev Azərbaycan  xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev ilə 
görüşlərindən məmnunluqla danışdı 
və ulu öndərin xatirəsini daim yad 
etdiyini bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev Ruslan 
Auşevin Azərbaycana səfərindən 

məmnunluğunu ifadə etdi və onun 
ulu öndərin xatirəsi ilə bağlı dedi-
yi xoş sözlərə görə təşəkkürünü 
 bildirdi. 

Ruslan Auşev Bakıda gördüyü 
inkişaf proseslərinin tədbir iştirakçıla-
rında xoş təəssürat yaratdığını vurğu-
ladı, onların bu tədbirdə iştirak etmək 
üçün böyük məmnuniyyətlə Bakıya 
gəldiklərini dedi. 

AZƏRTAC

 � Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı  enerji 
qaynaqlarını Avropaya ixrac edəcək Cənub Qaz Dəhlizi 
 hazırda dünyada reallaşdırılan nəhəng layihələrdən biri kimi 
beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzindədir. 

Fevralın 20-də Bakıda, Heydər 
Əliyev Mərkəzində adıçəkilən dəhlizin 
məşvərət şurası çərçivəsində nazirlərin 
beşinci toplantısının keçirilməsi bunun 
əyani nümayişinə çevrildi.

Prezident İlham Əliyev nitqində 
ölkəmiz tərəfindən sözügedən  mühüm 
prosesə 2015-ci ildə start verildiyini, 
Azərbaycanın belə bir əməkdaşlıq 
formatının təşəbbüskarı olduğunu  
xatırladıb. Eyni zamanda, Cənub Qaz 

Dəhlizi layihəsini davamlı şəkildə 
dəstəkləyənlər sırasında Avropa Ko-
missiyasının, ABŞ hökumətinin önəmli 
rol oynadığını, həmçinin qonşuları-
mız Türkiyə və Gürcüstanın, Avropa 
ölkələrindən Bolqarıstan, Yunanıstan, 
Albaniya və İtaliyanın bu təşəbbüsün 
gerçəkləşməsində məsul bir komanda 
rolunda çıxış etdiklərini diqqətə çatdırıb. 

(ardı 8-ci səhifədə)

Əfqanıstanda sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu 
yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında 

ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələri üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün artırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Əfqanıstanda sovet 
qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl bor-
cunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin 
düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş 
elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinin 
sosial müdafiəsini gücləndirmək və on-
lara dövlət qayğısını artırmaq məqsədi 
ilə qərara alıram:

1. Əfqanıstanda sovet qoşunlarının 
tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə 
yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş 
və məhkəmə qaydasında ölmüş elan 

edilən hərbi qulluqçuların ailəsi üçün 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün aylıq məbləği artırılaraq 
2019-cu il martın 1-dən 300 manat 
müəyyən edilsin.

2. “Əfqanıstanda sovet qoşunlarının 
tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə 
yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş 
və məhkəmə qaydasında ölmüş elan 
edilən hərbi qulluqçuların ailələri üçün 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2014-cü il 11 avqust tarixli 244 nömrəli 

Fərmanının (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 8, 
maddə 962; 2018, №4, maddə 670) 1-ci 
hissəsində “220 (iki yüz iyirmi)” sözləri 
“300 (üç yüz)” sözləri ilə əvəz edilsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Əfqanıstan 
veteranlarına dövlət 

qayğısının artırılması ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Əfqanıstanda müharibənin başa çatmasının 30 illiyi ilə 
əlaqədar Azərbaycan Əfqanıstan veteranlarına dövlət qayğı-
sının artırılması, Azərbaycan Əfqanıstan Veteranları İctimai 
Birliyinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, habelə 
Birliyin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün cari məsələlərin 
həlli və nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin 
olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 
dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respubli-
kası  Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Əfqanıstan 
 Veteranları İctimai Birliyinə 1,0 (bir) milyon manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə  Nazirliyi 
bu sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2019-cu il

Ağdam rayonunun Kolqışlaq–
Mirəşelli–Əhmədağalı–Çıraxlı 
avtomobil yolunun tikintisi ilə 

bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Doqquz min nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Kolqışlaq–Mirəşelli–Əhmədağalı–Çıraxlı 
avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən 
qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2,3 milyon (iki mil-
yon üç yüz min) manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinə ayrılsın.

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, 
general-leytenant Ruslan Auşevi qəbul edib

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi 
Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirir

Enerji təhlükəsizliyi hər bir dövlətin milli 
təhlükəsizliyinin ayrılmaz hissəsidir və o dövlətlər 
ki, xarici enerji mənbələrindən asılıdır, onlar əmin 
olmalıdırlar ki, bu marşrut dayanıqlı və uzunmüddətli 
olacaq. Onlar özlərinin gələcəyini və sənaye inkişa-
fını planlaşdırmalıdır. Eyni zamanda, təbii sərvətlərlə 
zəngin olan istehsalçı dövlətlər etibarlı bazarlar ol-
madan öz məqsədlərinə çata bilməzlər. Beləliklə, bu, 
enerji təhlükəsizliyi, enerji şaxələndirilməsi və geniş 
beynəlxalq əməkdaşlıq layihəsidir.

İlham ƏLİYEV 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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“İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyası 

haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “İnformasiya Təhlükəsizliyi 
üzrə Koordinasiya Komissiyasının yaradıl-
ması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 29 mart tarixli 3851 
nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. “İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə 
Koordinasiya Komissiyası haqqında 
Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

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

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2019-cu il

İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya 
Komissiyası haqqında Əsasnamə

1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin 2018-ci il 29 mart tarixli 3851 
nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq 
yaradılmış İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə 
Koordinasiya Komissiyası (bundan sonra 
- Komissiya) Azərbaycan Respublikasında 
informasiya məkanının təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, dövlət və cəmiyyət üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən infrastruktur 
obyektlərinin informasiya sistemləri və eh-
tiyatlarının kiberhücumlardan qorunması, 
belə təhdidlərin qabaqlanması, qarşısı-
nın alınması və araşdırılması sahəsində 
(bundan sonra - müvafiq sahədə) fəaliyyət 
göstərən dövlət qurumlarının işinin 
əlaqələndirilməsini təşkil edir.

1.2. Komissiya öz fəaliyyətində 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-
sını, qanunlarını, Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin qərar və sərəncamlarını, normativ hü-
quqi aktları, Azərbaycan Respublikasının 
tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, 
habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Komissiyanın üzərində 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin 
təsviri olan xidməti blankı vardır.

2. Fəaliyyət istiqamətləri
2.0. Komissiya aşağıdakı 

istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
2.0.1. Azərbaycan Respublikasının 

informasiya təhlükəsizliyinə təhdidləri 
qiymətləndirir;

2.0.2. Azərbaycan Respublikasının in-
formasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin əsas 
mənbələri, istiqamətləri, formaları, təsirləri 
və vura biləcəyi zərər ilə bağlı mütəmadi 
təhlillər aparır;

2.0.3. müvafiq sahədə təkliflər hazır-
layır; 

2.0.4. Azərbaycan Respublikasının 
informasiya təhlükəsizliyinə mümkün 
təhdidlərin qarşısının alınması və qabaq-
lanması sahəsində müvafiq dövlət qu-
rumlarının fəaliyyətini əlaqələndirir, birgə 
tədbirlər planlaşdırır və onların həyata 
keçirilməsini təmin edir;

2.0.5. müvafiq sahədə normativ hü-
quqi bazanın təkmilləşdirilməsi və tətbiq 
olunması sahəsində əlaqələndirmə işlərini 
təşkil edir;

2.0.6. milli potensialın genişləndirilməsi 
işlərinin koordinasiyasını təmin edir.

3. Vəzifələr
3.0. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun 

olaraq, Komissiyanın əsas vəzifələri aşa-
ğıdakılardır:

3.0.1. informasiya təhlükəsizliyi, 
habelə ölkədə kibercinayətkarlıqla bağlı 
əsas təhdid və risklərin müəyyən olun-
ması, qiymətləndirilməsi və gələcək 
təhdidlərin proqnozlaşdırılması sahəsində 
mütəmadi təhlillər aparmaq, təkliflər 
hazırlamaq və bu sahədə aparılan işlərin 
əlaqələndirilməsini təmin etmək;

3.0.2. informasiya təhlükəsizliyi, o 
cümlədən kibertəhlükəsizlik sahəsində 
mümkün təhdidlərin qarşısının alın-
ması və qabaqlanması məqsədilə mü-
vafiq dövlət qurumlarının fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsini, birgə tədbirlərin 
planlaşdırılmasını və həyata keçirilməsini 
təşkil etmək; 

3.0.3. ölkədə informasiya 
təhlükəsizliyinin təmin olunması və 
kibercinayətkarlıqla mübarizə sahəsində 
fəaliyyət göstərən qurumlar arasında 
operativ və səmərəli məlumat mübadiləsini 
təşkil etmək, qarşılıqlı əməkdaşlığı 
genişləndirmək;

3.0.4. ictimai əhəmiyyətli infrastruktur 
obyektlərinin informasiya sistemlərinə və 
ehtiyatlarına kiberhücumlar və fövqəladə 
kibertəhlükə hallarında əlaqələndirilmiş işi 
təşkili etmək;

3.0.5. internet informasiya ehtiyatla-
rında Azərbaycan Respublikasının milli 
maraqları əleyhinə məqsədyönlü şəkildə 
yayılan saxta məlumatların mənbəyini 
təxirə salmadan müəyyən etmək və 
bu barədə müvafiq qurumları dərhal 
məlumatlandırmaq;

3.0.6. informasiyanı mühafizə vasitələri 
və sistemləri üçün dövlət standartlarının, 
texniki şərtlərin, normaların və başqa tex-
niki normativ hüquqi aktların hazırlanması 
və tətbiqi işlərini əlaqələndirmək;

3.0.7. ölkədə informasiya 
təhlükəsizliyinin təminatı və bu sahədə 
müvafiq texnologiyaların tətbiqi məsələləri 
ilə bağlı daxil olmuş müraciətlərə, texniki 
şərtlərə, təkliflərə rəy vermək;

3.0.8. dövlət qurumlarının, habelə icti-
mai əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin 
fəaliyyətində istifadə olunan proqram 
təminatının və antivirus proqramlarının 
yaradılması layihələrini əlaqələndirmək, 

onların təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğu-
nu təhlil etmək, habelə açıq kodlu proqram 
təminatından istifadə imkanlarına baxmaq;

3.0.9. ölkədə kibercinayətkarlıqla 
mübarizə sahəsində özəl sektor və 
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının daha 
geniş əməkdaşlığa cəlb olunmasını təşkil 
etmək;

3.0.10. informasiya təhlükəsizliyi və 
kibercinayətkarlıqla mübarizə sahəsində 
normativ hüquqi bazanın və qanunveri-
ciliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər 
vermək;

3.0.11. informasiya təhlükəsizliyinin 
təminatı və kibercinayətkarlıqla mübarizə 
sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin, 
eləcə də müvafiq beynəlxalq standartla-
rın dövlət qurumlarında, həmçinin icti-
mai əhəmiyyətli infrastrukturlarda tətbiq 
olunması vəziyyətini sorğular əsasında 
öyrənərək, mövcud uyğunsuzluqların ara-
dan qaldırılması üçün təkliflər vermək;

3.0.12. informasiya təhlükəsizliyi və 
kibercinayətkarlıqla mübarizə sahəsində 
ölkədə mütəxəssis resursu üzrə ehtiyac-
ları araşdırmaq və bu sahədə təşkilati 
potensialı qiymətləndirmək, elmi, texniki 
və kadr potensialının genişləndirilməsi 
məqsədilə təkliflər hazırlamaq və müvafiq 
işləri əlaqələndirmək;

3.0.13. kibertəhlükəsizlik və krip-
tologiya sahəsində elmi-texniki işlərə, 
səmərələşdiricilik, ixtiraçılıq və layihə-
konstruktor işlərinə həsr olunmuş mövzu-
lar barədə təkliflərə, müraciətlərə baxmaq 
və münasibət bildirmək, habelə milli poten-
sialın gücləndirilməsi üçün əlavə təklif və 
təşəbbüsləri toplayaraq təhlil etmək;

3.0.14. informasiya təhlükəsizliyinin, 
kibercinayətkarlıqla mübarizənin təminatı 
və gücləndirilməsi məqsədilə beynəlxalq 
və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
üçün təkliflər hazırlamaq, xarici ölkələrlə 
elmi-texniki əlaqələr yaratmaq, bu 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün təkliflər 
hazırlamaq, beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi və təcrübə mübadiləsinin 
həyata keçirilməsi işlərini əlaqələndirmək;

3.0.15. internet informasiya məkanında 
Azərbaycan Respublikasının milli maraq-
ları əleyhinə təbliğat və dezinformasiya 
xarakterli məlumatların yayılmasına qarşı 
müvafiq əks-tədbirlərin görülməsi ilə bağlı 
işləri əlaqələndirmək;

3.0.16. dövlətin informasiya 
təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə 
kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəli 
fəaliyyəti təşkil etmək.

4. Hüquqlar
4.0. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək 

üçün Komissiyanın aşağıdakı hüquqları 
vardır:

4.0.1. bu Əsasnamə ilə həvalə 
olunmuş vəzifələrin icrası, habelə daxil 
olmuş müraciətlərin hərtərəfli və obyektiv 
araşdırılması üçün aidiyyəti məlumatların, 
materialların və sənədlərin alınması ilə 
bağlı dövlət və yerli özünüidarəetmə or-
qanlarına, habelə fiziki və hüquqi şəxslərə 
sorğular göndərmək, görülən işlər barədə 
arayışlar və hesabatlar almaq;

4.0.2. təhlil və tədqiqat material-
ları əsasında müvafiq sahələr üzrə 
təkmilləşdirmə işləri aparmaq üçün təkliflər 
hazırlamaq;

4.0.3. kibercinayətkarlıqla mübarizə ilə 
bağlı ictimai rəyi öyrənmək;

4.0.4. aşkar olunmuş nöqsan və ça-
tışmazlıqların aradan qaldırılmasını tələb 
etmək, bu istiqamətdə müvafiq təkliflər, 
müraciətlər hazırlamaq;

4.0.5. fəaliyyət istiqamətləri üzrə 
normativ hüquqi aktların, strategiya, kon-
sepsiya və proqramların layihələrinə dair 
təkliflər vermək;

4.0.6. ölkənin kibertəhlükəsizlik strate-
giyasının hazırlanmasında iştirak etmək;

4.0.7. fəaliyyət istiqamətlərinə aid 
olan məsələlərin həlli üçün elmi tədqiqat, 
təcrübi-mühəndis, texniki ekspertiza, 
məsləhət xidmətləri və təbliğat-təşviqat 
işləri ilə bağlı müvafiq sahədə ixtisas-
laşmış hüquqi şəxsləri, o cümlədən elmi 
tədqiqat və təhsil müəssisələrini, qeyri-
hökumət təşkilatlarını, kütləvi informasiya 
vasitələrini, habelə müstəqil ekspertləri və 
mütəxəssisləri bu işlərə cəlb etmək;

4.0.8. fəaliyyət istiqamətləri üzrə 
təlimlər, seminarlar, elmi-praktiki konfrans 
və simpoziumlar keçirmək, habelə xüsusi 
bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq.

5. Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili
5.1. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Komissiyanın tərkibini müəyyən 
edir və Komissiyanın sədrini təyin edir.

5.2. Komissiyanın işinə sədr rəhbərlik 
edir.

5.3. Komissiyanın sədri:
5.3.1. Komissiyanın fəaliyyətini təşkil 

edir və ona rəhbərlik edir;
5.3.2. Komissiyanın üzvləri və işçi 

qruplar arasında iş bölgüsü aparır, onların 
fəaliyyətini əlaqələndirir;

5.3.3. Komissiyanın üzvləri ilə 
birlikdə müzakirə edilməli olan məsələləri 
müəyyənləşdirir, Komissiyanın iclaslarına 
rəhbərlik edir;

5.3.4. Komissiyaya daxil olan 
müraciətlərə baxılmanı təşkil edir;

5.3.5. Komissiyada kargüzarlıq işlərinin 
aparılmasına nəzarət edir.

5.4. Komissiyanın sədri bu Əsasnamə 
ilə Komissiyaya həvalə edilmiş vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata 
keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşı-
yır.

5.5. Komissiyanın sədri olmadıqda 
onun səlahiyyətlərini Komissiyanın qərarı 
əsasında Komissiyanın üzvlərindən biri 
həyata keçirir.

5.6. Komissiyanın üzvləri və işçi 
qrupa daxil olan şəxslər bu Əsasnamə ilə 
nəzərdə tutulmuş və onlara həvalə edilmiş 
vəzifələrin vaxtında yerinə yetirilməsinə, 
həmçinin hazırladığı, araşdırdığı və imza-
ladığı sənədlərə görə şəxsən məsuliyyət 
daşıyırlar.

5.7. Komissiyanın səlahiyyətlərinə 
aid edilmiş məsələlərə onun iclaslarında 
baxılır. 

5.8. Komissiyanın iclasları mütəmadi 
olaraq, lakin 3 (üç) ayda bir dəfədən 
az olmayaraq keçirilir. İclaslar Komissi-
ya sədrinin və ya Komissiya üzvlərinin 
üçdəbirinin təşəbbüsü ilə çağırıla bilər.

5.9. Komissiyanın iclasları onun 
üzvlərinin üçdə ikisi iştirak etdikdə 
səlahiyyətlidir. 

5.10. Zərurət yarandıqda, Komissiya-
nın iclaslarına aidiyyəti dövlət qurumları, 
özəl şirkətlərin nümayəndələri, ekspert və 
mütəxəssislər dəvət edilə bilərlər.

5.11. Komissiyanın qərarları iclasda 
iştirak edən Komissiya üzvlərinin sadə 
səs çoxluğu ilə qəbul olunur. Qərar qəbul 
edilərkən səslər bərabər olduqda, Komis-
siya sədrinin səsi həlledicidir. Səsvermə 
zamanı xüsusi rəyi olan Komissiyanın 
üzvü öz rəyini qəbul edilmiş qərara əlavə 
edə bilər. 

5.12. Komissiyanın səlahiyyətlərinə aid 
edilmiş məsələ üzrə Komissiya üzvlərinin 
rəyi yekdil olduqda Komissiyanın sədri 
iclas çağırmadan müvafiq qərar qəbul edə 
bilər.

5.13. Komissiyanın üzvləri 
fəaliyyətlərində müstəqildirlər.

5.14. Komissiya özünün reqlamentini 
təsdiq edir.

5.15. Komissiyanın nəzdində daimi 
fəaliyyət göstərən Katiblik yaradılır. Katibli-
yin funksiyalarını Azərbaycan Respublika-
sı Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xü-
susi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi 
Dövlət Agentliyi həyata keçirir. Katiblik 
Komissiyanın iclaslarının keçirilməsi ilə 
bağlı təşkilati məsələlərin həlli, müzakirəyə 
çıxarılacaq məsələlərə aid sənədlərin 
hazırlanması, kargüzarlıq işlərini və digər 
işləri yerinə yetirir.

5.16. Katibliyin səlahiyyətlərini Komis-
siya müəyyən edir.

5.17. Komissiya Azərbaycan Res-
publikasında informasiya məkanının 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ictimai 
əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin 
informasiya sistemlərinə və ehtiyatlarına 
kiberhücumlar və fövqəladə kibertəhlükə 
hallarında əlaqələndirilmiş işin təşkili və 
birgə əks-tədbirlərin həyata keçirilməsi, 
internet informasiya ehtiyatlarında 
Azərbaycan Respublikasının milli ma-
raqları əleyhinə məqsədyönlü surətdə 
yayılan saxta məlumatların mənbəyinin 
təxirə salınmadan müəyyən edilməsi və 
bu barədə müvafiq qurumların dərhal 
məlumatlandırılması, təhdidlərin qabaqlan-
ması, qarşısının alınması və araşdırılması 
sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurum-
larının işinin əlaqələndirilməsi, habelə infor-
masiya təhlükəsizliyi üzrə texniki və təşkilati 
imkanların tədqiqi, nəzəri hüquqi bazanın 
gücləndirilməsi işlərinin təşkili, sahə üzrə 
tədqiqat, təhlil materiallarının hazırlanması, 
bu sahədə digər işlərin operativ və əlaqəli 
şəkildə görülməsi üçün Komissiyanın 
tərkibinə daxil olan üzv qurumların müvafiq 
sahə üzrə nümayəndələrindən ibarət işçi 
qruplar yaradır.

5.18. İşçi qrup üzvlərinin baxılan 
məsələlərin əhəmiyyətindən asılı olaraq, 
müxtəlif qrifli məxfi sənədlərlə işləməyə 
buraxılışı olmalıdır. İşçi qrupun tərkibinə 
müvafiq sahələr üzrə müstəqil ekspertlər 
də daxil edilə bilər.

5.19. İşçi qrupun hazırladığı sənədlər 
Komissiyanın iclaslarında müzakirəyə 
çıxarılır və müvafiq qərarlar qəbul edilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 21 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

“İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya 
Komissiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 29 mart tarixli  

3851 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

“İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komis-
siyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2018-ci il 29 mart tarixli 3851 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2018, №3, maddə 571) 1-ci hissəsində “sədrinin 
müavini” sözlərindən sonra nöqtə işarəsi ləğv edilsin və 

aşağıdakı məzmunda yeni abzas əlavə edilsin:
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya 

Texnologiyaları İnstitutunun direktoru.”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2019-cu il

Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında əməkdaşlığın  
inkişafı məsələləri müzakirə olunub

 � Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz Məmmədov 
fevralın 21-də Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional 
direktoru xanım Mersi Tembon ilə görüşüb.

Baş nazir Novruz Məmmədov Dünya 
Bankı ilə Azərbaycan arasında çox 
yaxşı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurul-
duğunu bildirib. Əlaqələrin inkişafında 
yüksək səviyyəli görüşlərin mühüm 
rolu olduğunu vurğulayan Baş nazir bu 
yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Dünya Bankının baş icraçı 
direktoru xanım Kristalina Georgiyeva 
ilə görüşünü xatırladıb. Baş nazir bildirib 
ki, Dünya Bankı ilə Azərbaycan ara-
sında kənd təsərrüfatı, təhsil, səhiyyə 
sahələrinin, məhkəmə sisteminin və 
digər sahələrin avtomatlaşdırılması, 

özünüməşğulluğun daha da inkişaf 
etdirilməsi üzrə layihələrə, əməkdaşlığın 
perspektivlərinə dair müzakirələr aparı-
lır. Bu layihələrin həyata keçirilməsinin 
ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıdığını bildirən Novruz Məmmədov 
deyib: “Bu günə qədər Azərbaycan 
ilə Dünya Bankı arasında 50-yə yaxın 
layihə reallaşıb, 10-a yaxın layihə isə 
həyata keçirilməkdədir. Hesab edirəm 
ki, sizin ölkəmizə səfərinizin, keçirilən 
səmərəli görüşlərin bu əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyəti var”.

Novruz Məmmədovu Azərbaycan 
Respublikasının Baş naziri təyin 
olunması münasibətilə təbrik edən 
Mersi Tembon ölkəmizdə çox qısa 
müddət ərzində nail olunan inkişafdan 
məmnunluğunu bildirib. O, bu uğurların 
əldə olunmasında Azərbaycan dövlətinin 
və xalqının qətiyyətini xüsusi vurğulayıb 
və bunu təqdir etdiklərini deyib. 

Görüşdə Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizinin yaradılması istiqamətində 
infrastruktur layihələrinin icrasının 
dəstəklənməsinə, Azərbaycanda icbari 
tibbi sığorta sisteminin formalaşdırılma-
sına və qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 57                                                                                        Bakı şəhəri, 18 fevral 2019-cu il

“Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa 
yol verməyən xəstəliklərin Siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi barədə

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 12 iyun tarixli 1189-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 5 
iyul tarixli 164 nömrəli Fərmanının 1.1.9-

cu yarımbəndinin icrasını təmin  etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

1. “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa 
yol verməyən xəstəliklərin Siyahısı” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanla-

rının normativ hüquqi aktlarının hazırlan-
ması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun 
edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan hökuməti ilə Qətər hökuməti arasında birgə 
iqtisadi, ticarət və texniki komissiyanın ikinci iclası keçirilib

 � Dohada Azərbaycan 
Respublikası hökuməti ilə Qətər 
Dövləti hökuməti arasında 
birgə iqtisadi, ticarət və texniki 
komissiyanın ikinci iclası 
keçirilib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən 
bildiriblər ki, iclasda Azərbaycan ilə Qətər 
arasında birgə iqtisadi, ticarət və texniki 
komissiyanın həmsədrləri – Azərbaycanın 
fövqəladə hallar naziri, general-polkov-
nik Kəmaləddin Heydərov və Qətər Baş 
nazirinin müavini, xarici işlər naziri Şeyx 
Mohammed bin Abdulrahman Al Taninin 
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətləri iştirak 
ediblər.

Azərbaycan nümayəndə heyətini 
səmimiyyətlə salamlayan komissiyanın 
həmsədri Qətər Dövlətinin Baş nazirinin 
müavini, xarici işlər naziri Şeyx Moham-
med bin Abdulrahman Al Tani Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
2017-ci ilin fevralında Qətərə səfərinin 
nəticələrinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Baş 
nazirin müavini, həmçinin Bakıda keçiril-
miş ilk iclasın yüksək səviyyədə təşkilinə 
və ekspertlər səviyyəsində görüşlərə görə 
təşəkkürünü bildirib.

Komissiyanın həmsədri Azərbaycan 
Respublikasının fövqəladə hallar na-
ziri Kəmaləddin Heydərov ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafının iki dövlətin ma-

raqları üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini 
söyləyib.

İclasda ikitərəfli əməkdaşlığın möv-
cud səviyyəsindən razılıq ifadə olunub, 
münasibətlərin bundan sonra da yüksələn 
xətlə davam etdirilməsinin vacibliyi vurğu-
lanıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər 
ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.

Həmsədrlər ikitərəfli əlaqələri daha 
da inkişaf etdirmək məqsədilə iqtisadiy-
yat, ticarət, investisiya, maliyyə, sənaye, 
enerji, nəqliyyat, təhsil, turizm, mədəniyyət 
və digər sahələrdə əməkdaşlığın davam 
etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

Görüşün sonunda Azərbaycan 
Respublikası hökuməti ilə Qətər Dövləti 
hökuməti arasında birgə iqtisadi, ticarət və 
texniki komissiyanın ikinci iclasının Proto-

kolu imzalanıb. 
Protokolu komissiyanın həmsədrləri 

– Azərbaycan Respublikasının fövqəladə 
hallar naziri Kəmaləddin Heydərov və 
Qətər Dövlətinin Baş nazirinin müavini, 
xarici işlər naziri Şeyx Mohammed bin 
Abdulrahman Al Tani imzalayıblar.

Səfər çərçivəsində nazir K.Heydərovun 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qətər 
Dövlətinin Baş naziri və daxili işlər naziri 
Abdullah bin Nasser bin Xəlifə Al Tani ilə 
görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Respubli-
kası ilə Qətər Dövləti hökuməti arasında 
birgə iqtisadi, ticarət və texniki komissi-
yanın əhəmiyyətindən danışılıb, iki ölkə 
arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin 
önəmi vurğulanıb.

AZƏRTAC



Zərifə SALAHOVA: Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın sayəsində Azərbaycan 

mədəniyyəti intibah dövrünü yaşayır 
 � Azərbaycanın Birinci 

vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın sayəsində milli 
mədəniyyət intibah dövrünü 
yaşayır, incəsənətin bütün 
sahələrdə, o cümlədən muzey 
işində böyük uğur və inkişaf 
müşahidə edilir.

Bunu Trendə görkəmli ictimai xa-
dim, Miniatür Kitab Muzeyinin təsisçisi 
və direktoru, Əməkdar mədəniyyət 
işçisi Zərifə Salahova deyib.

Z.Salahova bildirib ki, Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın diqqəti 
və qayğısı sayəsində Azərbaycanda 
müasir muzey şəbəkəsi yaranıb, uni-
kal memarlığı və zəngin eksponatları 
olan yeni muzey və tarix-diyarşünaslıq 
mərkəzləri bərpa edilib və tikilib, milli-
mədəni dəyərlərin qorunmasına və 
onların gələcək nəsillərə çatdırılma-
sına böyük diqqət ayrılır. Xalqımızın 
qədim zamanlardan müasir dövrədək 
tarixini və mədəniyyətinin inkişaf yolu-
nu əks etdirən Azərbaycan muzeyləri 
ölkəmizdə zəngin mədəni irsin qo-
runması və təbliği işində mühüm rol 
oynayır.

O qeyd edib ki, bu gün incəsənətin 
və milli dəyərlərin unikal incilərinin 
yer aldığı muzeylərimizin geniş 
şəbəkəsi respublikanın bütün regi-
onlarını əhatə edir: “Muzeylər bir çox 
onilliklər ərzində sırf mədəniyyət ocağı 
kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra 
vaxt keçdikcə xarici aləmə açıq və 
cəmiyyətin həyatında fəal iştirak edən 
elmi-tədris mərkəzlərinə çevrildilər. 
Nümunə qismində Azərbaycan Xalça 
Muzeyini göstərmək olar. Bu, nəinki 
modern tərzdə olan gözəl binadır, 
eləcə də muzeydə milli xalçaçılı-
ğın praktiki olaraq bütün məktəb 
və istiqamətlərini təmsil edən çoxlu 
sayda eksponatlar toplanıb. Yaxud 
2014-cü ildə "Ən yaxşı memarlıq 
layihəsi" nominasiyasında “Designs of 
the Year” beynəlxalq mükafatına layiq 
görülmüş Heydər Əliyev Mərkəzi. Bu, 
sadəcə şəhərimizi bəzəyən unikal 
tikili deyil, mərkəzdə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə yanaşı, 
həm də respublikanın nailiyyətləri ilə 
bağlı tarixi dövrün nadir eksponat-
ları toplanıb. Xüsusilə qeyd etmək 
istərdim ki, Mehriban Əliyevanın 
sayəsində milli xalçaçılıq sənətinin na-
dir nümunələri ölkəyə qaytarılıb və bu, 
milli irsə xüsusi münasibətin parlaq 
göstəricisidir”.

Z.Salahova xatırladıb ki, bu il 
aprelin 23-də ümummilli lider Heydər 
Əliyevin sayəsində yaradılmış Miniatür 
Kitab Muzeyinin 17 yaşı tamam ola-
caq: “Dünyada ilk özəl Miniatür Kitab 
Muzeyinin ekspozisiyası dünyada ən 
böyük miniatür kitab kolleksiyası ola-
raq “Ginnesin” Rekordlar kitabına dü-
şüb. Biz fəaliyyətimizi genişləndirərək 
Naxçıvan, Gəncə və Şəkidə filiallar 
açmışıq. Hazırda kolleksiya 80-dən 
artıq ölkədən gətirilmiş 8700-dən 
çox miniatür kitabdan ibarətdir. Bu 
illər ərzində muzey Bakıda gənclərin, 
yaradıcı ziyalıların və xarici qonaq-
ların böyük marağını cəlb edən 

diqqətəlayiq yerlərdən birinə çevrilib. 
Muzeyi ziyarət edənlər arasında çoxlu 
məşhur şəxslər var. Mehriban Əliyeva 
muzeyimizə iki nadir nəşr – Rəsul 
Həmzətovun 1969-cu ildə çap olun-
muş "Qədim yazılar" (“Письмена”) və 
1979-cu ildə nəşr olunmuş illüstrasi-
yalı və dəri cildli “Puşkinin şeirləri”ni 
hədiyyə edib. Bundan başqa, 1894-
cü ilin illüstrasiyalı nəşri – “Krılovun 
təmsillərinin külliyyatı” Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin hədiyyəsidir. 
Biz azərbaycanlılar qədim və zəngin 
tariximizlə, mədəniyyətimizlə fəxr 
edirik, Azərbaycanı dünyada əsrlər 
boyunca mədəniyyətlərin və sivilizasi-
yaların qovuşduğu sülhsevər, qədim 
və bərəkətli torpaq kimi tanıtmaq 
istəyirik".

Muzey direktoru vurğulayıb ki, 
Mehriban Əliyeva öz istedadı, zəkası, 
zəhmətsevərliyi, Vətəninə və xalqına 
böyük sevgisi sayəsində Azərbaycanı 
dünyada uğurla təbliğ edən bir insan-
dır.

Qış Məktəbinin iştirakçıları Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzində

 � Fevralın 21-də (BBMM) 
“Azərbaycan multikulturalizminin 
ədəbi-bədii qaynaqları” VIII 
Beynəlxalq Multikulturalizm Qış 
Məktəbinin iştirakçıları Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzində (BBMM) olublar.

Dünyanın 16 ölkəsinin aparıcı 
universitetlərində təhsil alan tələbələrin 
cəlb olunduğu layihənin iştirakçıla-
rı BBMM-in Himayəçilər Şurasının 
sədri, akademik Kamal Abdullayev və 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti Administrasiyasının millətlərarası 
münasibətlər, multikulturalizm və dini 
məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar 
Nəcəfovla görüşüblər.

Ölkəmizdə multikultural ənənələrin 
qorunub saxlanması, təbliği ilə 
bağlı mühüm layihələrin həyata 
keçirildiyini deyən K.Abdullayev 
Azərbaycan dövlətinin multikulturalizm 
siyasətindən və bu sahədə əldə olu-
nan nailiyyətlərdən söz açıb. Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Beynəlxalq 
multikulturalizm qış və yay məktəblərinin 
keçirildiyini deyən K.Abdullayev bildirib 
ki, multikultural ənənələrin qorunması və 
inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. 
Dövlətimizin qarşıya qoyduğu hədəf kimi 
bu istiqamətdə mühüm layihələr həyata 
keçirilir, azərbaycanlı tələbə gənclərlə 
xarici həmkarları arasında sıx əlaqələrin 
və səmimi dostluq münasibətlərinin 
qurulmasında mühüm addımlar atılır. 

Qeyd olunub ki, ildə iki dəfə təşkil 
edilən beynəlxalq multikulturalizm qış və 
yay məktəblərinin məqsədi Azərbaycan 
multikulturalizmini öyrənən tələbələrin 
nəzəri şəkildə öyrəndiklərini multikul-
tural və tolerant dəyərlərin qorunduğu 
ölkəmizdə öz gözləri ilə görüb şahid 
olmasına şərait yaratmaqdır.

Almaniya, İtaliya, Portuqaliya, 
İndoneziya, Rusiya, Gürcüstan və 
digər xarici ölkələrdəki universitetlərdə 
BBMM tərəfindən Azərbaycan multi-
kulturalizmi fənninin tədris olunduğu-
nu söyləyən K.Abdullayev bildirib ki, 
Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin, 
ədəbiyyatının, incəsənətinin, ictimai-
siyasi vəziyyətinin, ölkəmizlə bağlı 
bütün həqiqətlərin öyrənilməsində bu 

fənnin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 
Daha sonra bu universitetlərin tələbələri 
Azərbaycandakı multikultural mühitlə 
tanış olmaq məqsədilə ölkəmizə dəvət 
edilir və səkkizinci dəfədir keçirilən mul-
tikulturalizm məktəbinin təşkil olunması 
bunun əyani sübutudur.

K.Abdullayev deyib: “Bizim 
məqsədimiz odur ki, azərbaycanlı və 
xarici gənclər arasında sıx əlaqələr 
qış və yay məktəbləri başa çatdıqdan 
sonra da davam etsin. Ümidvaram 
ki, bu münasibətlər və səmimi dost-
luq əlaqələri bundan sonra da davam 
edəcək. Arzu edərdim ki, siz gənclər 
mənim Vətənim Azərbaycanı da öz 
ölkəniz kimi sevəsiniz. Qış və yay 
məktəblərinin iştirakçıları gələcəkdə 
Azərbaycanla bağlı əlaqələrini bizim 
mərkəz vasitəsilə qura bilərlər”.

 Yay və qış məktəblərində iştirak 
edən tələbələrin mərkəzin nəzdində 
“Azərbaycanın gənc dostları klubu”nu 
yaratdıqlarını deyən BBMM-in 
Himayəçilər Şurasının sədri gənclərə 
həmin kluba üzv olmağı arzulayıb. 

Tədbirdə çıxış edən Etibar Nəcəfov 
bildirib ki, Azərbaycanda keçirilən çoxlu 
beynəlxalq tədbirlər multikulturalizmdən, 
tolerantlıq ənənələrinin inkişafından 
xəbər verir və ölkəmizdə bu sahəyə 
böyük diqqət ayrılır. O, VIII Beynəlxalq 
Multikulturalizm Qış Məktəbinin proqra-

mı, bağlanış mərasimi barədə məlumat 
verib, səfər müddətində iştirakçılarla 
keçirilən görüşlərdən söz açıb.

Yunanıstan, Braziliya, Bosniya 
və Herseqovina, İspaniya, Nepal, 
Gürcüstan, Afrika, Serbiya, Yaponiya 
və digər ölkələrdən olan iştirakçılar 
Qış Məktəbinin proqramından və 
onlar üçün yaradılan şəraitdən razı 
qaldıqlarını söyləyib, Azərbaycan 
hökumətinə, BBMM-ə minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. Səfər çərçivəsində olduqları 
məkanlardan xoş təəssüratlarla ayrılan 
qonaqlar xalqımızın qonaqpərvərliyini 
xüsusi qeyd ediblər.   

Sonra Qış Məktəbinin iştirakçılarının 
sualları cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, Qış Məktəbində 
Azərbaycan, Gürcüstan, Çexiya, 
Almaniya, Serbiya, Hindistan, Bosniya 
və Herseqovina, Avstriya, Yaponi-
ya, İspaniya, Tacikistan, Yunanıstan, 
Portuqaliya, Rusiya, Bolqarıstan, San 
Tome və Prinsipi Demokratik Res-
publikası, Braziliya tələbələri iştirak 
edirlər. Qış Məktəbinin iştirakçılarına 
Azərbaycandakı multikultural du-
rum, tolerant əhval-ruhiyyə, etnik-dini 
müxtəliflik, ölkəmizdə müxtəlif xalqların 
nümayəndələrinin, fərqli konfessiya-
ların dinc yanaşı yaşaması haqqında 
mühazirələr oxunub.

AZƏRTAC

 � Fevralın 21-də UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Komissiyasının yaradılmasının 25 ili tamam olur. Komissiyanın 
sədri, Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov bununla əlaqədar AZƏRTAC-a müsahibə verib. 
Müsahibəni təqdim edirik.

– Cənab nazir, məlum olduğu 
kimi, siz UNESCO üzrə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Komissiyası-
nın sədrisiniz. Bu il Milli Komissi-
yanın yaradılmasının 25 ili tamam 
olur. Milli Komissiyanın yaran-
masının tarixçəsi, əsas fəaliyyət 
istiqamətləri, UNESCO ilə uğurlu 
əməkdaşlıq və gələcək planlar 
barədə məlumat verməyinizi xahiş 
edirik.
– UNESCO üzrə Azərbaycan Res-

publikasının Milli Komissiyası 1994-cü 
il fevralın 21-də ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə yaradılıb. 
Həmin sərəncamla Milli Komissiya Xari-

ci İşlər Nazirliyi yanında fəaliyyətə baş-
layıb. 2005-ci il sentyabrın 15-dən isə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına uy-
ğun olaraq, Milli Komissiya Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
statusu ilə fəaliyyətini davam etdirir.

Dövlətimizin başçısının 2018-ci il 29 
avqust tarixli sərəncamı ilə Milli Komissi-
yanın yeni tərkibi təsdiq olundu. Hazırda 
Komissiyanın 17 üzvü var. Milli Komis-
siyanın iclaslarında komissiyanın cari 
fəaliyyəti və gələcək planları ətrafında fi-
kir mübadiləsi aparılır. Milli Komissiyanın 
gündəlik fəaliyyəti komissiyanın Daimi 
Katibliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

Milli Komissiya aidiyyəti nazirliklərin, 
dövlət və ictimai təşkilatların UNESCO 
ilə elm, təhsil, mədəniyyət, informa-
siya və kommunikasiya sahələrində 
əməkdaşlığın həyata keçirilməsində 
əlaqələndirici rol oynayır, UNESCO-nun 
proqram və tədbirlərinin hazırlanmasın-
da və reallaşdırılmasında Azərbaycan 
Respublikasının fəal iştirakını təmin 
edir, bu təşkilata üzv ölkələrin milli 
komissiyaları ilə əlaqələri inkişaf etdirir 
və ölkəmizin mənafeyinə xidmət edən 
müştərək proqramlarda və tədqiqat 
işlərində iştirak edir. Milli Komissiya 
yerli qurumların müvafiq layihələrinin 
həyata keçirilməsinə dəstək verir, bun-
dan əlavə, xarici ölkələrdəki diplomatik 
nümayəndəliklərimizlə birgə tədbirlər 
həyata keçirir.

Bu il Milli Komissiyanın yaradıl-
masının 25 ilinin tamam olmasını 
nəzərə alaraq, ölkə daxilində və 
xaricində, o cümlədən UNESCO-nun 
Baş Qərargahında bir sıra tədbirlərin 
keçirilməsini planlaşdırırıq. 

Vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan 
Respublikası UNESCO dəyərləri 
və prinsiplərinə sadiqdir və bu, 
UNESCO ilə səmərəli əməkdaşlıq 
münasibətlərimizlə təsdiqlənir. 

Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin 
təməlinin qoyulmasında ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin böyük rolu 
olub. Hələ sovet dövründə ulu öndər 
UNESCO-nun Azərbaycan ilə bağlı 
təşkil etdiyi tədbirlərdə yaxından iştirak 
edib. 

Azərbaycan Respublikası 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra – 
1992-ci il iyunun 3-də UNESCO-ya 
üzv oldu. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü 
ilin dekabrında UNESCO-nun baş 
direktoru Federiko Mayorla keçirdiyi 
görüş UNESCO ilə uğurlu əməkdaşlıq 
münasibətlərinin inkişafına təkan verib.

Hazırda Azərbaycan ilə UNESCO 
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsi siyasəti Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilir. 

Ölkəmizlə UNESCO arasında 
əlaqələrin inkişafında və genişlənməsində 
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı 
səfiri xanım Mehriban Əliyevanın 
müstəsna xidmətləri olub. Xanım Meh-
riban Əliyevanın himayəsi ilə UNESCO 
çərçivəsində mədəni irsin qorunması, 
mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi, 
gender bərabərliyi, təhsilin inkişafı və 
digər sahələrdə əhəmiyyətli layihələr 
həyata keçirilib. Məhz xanım Mehriban 
Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti nəticəsində 
Azərbaycanın 2 maddi və 13 qeyri-maddi 
mədəni irs nümunələri UNESCO-nun 
müvafiq siyahılarında yer alıb. 

– Ölkəmiz UNESCO ilə 
əməkdaşlıq münasibətləri 
çərçivəsində bir sıra layihələri 
maliyyələşdirir. Bununla əlaqədar 
nə deyə bilərsiniz?
– Bu əlaqələrə misal olaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti xanım Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə 

2013-cü ildə imzalanmış, UNESCO-
Azərbaycan əməkdaşlığının 
genişlənməsində xüsusi rol oynayan 
“Azərbaycan hökuməti ilə UNESCO 
arasında təhsil, elm, mədəniyyət və 
kommunikasiya sahələrində əməkdaşlıq 
üzrə Çərçivə Sazişi”ni göstərmək olar. 
Sazişə uyğun olaraq, Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən ayrılmış maliyyə 
vəsaiti hesabına UNESCO-nun xətti 
ilə bir sıra Afrika ölkələrində (Uqanda, 
Keniya, Tanzaniya və Liberiyada) qız-
ların təhsili, maarifləndirilməsi, gender 
bərabərliyi, Banqladeş və Qvatemalada 
davamlı inkişaf üzrə qeyri-maddi mədəni 
irsin qorunması ilə bağlı layihələr həyata 
keçirilib. Bu, heç şübhəsiz ki, beynəlxalq 
səviyyədə ölkəmizin nüfuzunun artma-
sına xidmət edir və Azərbaycanın yeni 
keyfiyyətdə - donor dövləti qismində 
UNESCO çərçivəsində müsbət imici-
nin daha da möhkəmlənməsinə imkan 
yaradır.

– Təşkilatla əməkdaşlıq 
çərçivəsində son uğurlar barədə 
qısa məlumat verə bilərsinizmi?
– 2018-ci il UNESCO çərçivəsində 

ölkəmizin bir sıra nəzərəçarpan uğur-
ları ilə yadda qaldı. Ötən il iyunun 
24-dən iyulun 4-dək Bəhreyn Kral-
lığının paytaxtı Manama şəhərində 
keçirilən UNESCO-nun Ümumdünya İrs 
Komitəsinin 42-ci sessiyası çərçivəsində 
komitənin növbəti sessiyasının 2019-
cu ildə Bakıda keçirilməsinə dair qərar 
qəbul edildi və ölkəmiz həmin komitənin 
sədri seçildi. Qeyd etmək istərdim ki, 
Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyası 
dünya mədəni irsinə töhfə verən ən 
nüfuzlu tədbirlərdən biri hesab olunur. 
Ümumdünya İrs Komitəsi tərəfindən 
dünya xalqlarının kimliyini və tarixi 
yaddaşını ifadə edən maddi və təbii irs 
nümunələrinə, ən dəyərli abidələrə dair 
qərarlar qəbul edilir.

Ölkəmizin əldə etdiyi digər bir uğur 
2018-ci ilin iyununda UNESCO-nun 
Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması 
üzrə Hökumətlərarası Komitəsinə üzv 
seçilməyimiz oldu. Kəskin rəqabət 
şəraitində ölkəmizin apardığı ge-
niş təbliğat-təşviqat kampaniyası 
nəticəsində Azərbaycan 90 səslə 7 
namizəd arasında ən çox səs yı-
ğaraq komitədə iki vakant yerdən 
birinə üzv seçildi. Bu, heç şübhəsiz 
ki, ölkəmizin böyük nailiyyətidir və 
Azərbaycanın beynəlxalq arenada, o 
cümlədən UNESCO-dakı nüfuzunun 
göstəricisidir. 

Bu komitə dünya xalqlarının qeyri-
maddi mədəni irsinin mühafizəsi, irs 
nümunələrinin UNESCO-nun qeyri-
maddi mədəni irs üzrə siyahılarına 
daxil edilməsi ilə bağlı qərarların qəbul 
olunduğu qurumdur. 

Bundan əlavə, bildirmək istərdim 
ki, 2018-ci il noyabrın 26-dan dekabrın 
1-dək Mavriki Respublikasının paytaxtı 
Port-Luis şəhərində keçirilən UNESCO-
nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorun-
ması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 
13-cü sessiyasında Azərbaycan tərəfinin 
təqdim etdiyi “Çövkən - ənənəvi Qa-
rabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı milli 
hesabat qəbul olundu. Eyni zamanda, 
“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın 
ənənəvi qrup rəqsləri” adlı nominasi-
yası Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan 
Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına və 
Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstanın 
birgə “Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede 
Korkut irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq 
nağılları və musiqisi” adlı çoxmillətli no-
minasiyası UNESCO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısı-
na daxil edildi. 

– Ötən il “Bakı prosesi”nin 
10 ili tamam oldu. Bu proses 
çərçivəsində Azərbaycan ilə 
UNESCO arasında həyata keçirilən 
əməkdaşlıqla əlaqədar fikirlərinizi 
bilmək istərdik.

– 2018-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü olan “Bakı prosesi”nin 10 
ili tamam oldu. Bu əlamətdar hadisə il 
ərzində milli və beynəlxalq səviyyədə 
qeyd edildi.

 “Bakı prosesi” çərçivəsində keçirilən 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun 
əsas tərəfdaşlarından biri də məhz 
UNESCO-dur. Forum qısa müddət 
ərzində mədəniyyətlərarası dialoqun 
təşviqi üçün əsas qlobal platforma-
ya çevrilib. Bu forum çərçivəsində 
UNESCO-nun müxtəlif tədbirləri təşkil 
olunur. Vurğulanmalıdır ki, UNESCO-
nun baş direktoru BMT-yə təqdim 
etdiyi illik hesabatda “Bakı prosesi”nin 
əhəmiyyətini və mədəniyyətlərarası di-
aloqun inkişafında Azərbaycanın rolunu 
xüsusi qeyd edir. Ötən il oktyabrın 25-
26-da təşkil olunan VI Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu çərçivəsində “Bakı 
prosesi”nin 10 illiyinə həsr edilən plenar 

sessiya uğurla keçirildi. Qeyd olu-
nanlar Azərbaycanın UNESCO üçün 
mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində 
çox dəyərli tərəfdaş olduğunu sübut 
edir.

– Məlumdur ki, Ermənistanın 
yeritdiyi işğal siyasəti nəticəsində 
zəbt olunmuş ərazilərimizdə 
mədəni sərvətlərimiz dağıdılıb. 
Ermənistan tərəfi Azərbaycanın 
mədəni irs nümunələrinin 
mənimsənilməsi istiqamətində 
cəhdlərini davam etdirir. Bu məsələ 
ilə bağlı UNESCO çərçivəsində 
həyata keçirilən fəaliyyət barədə 
nə deyə bilərsiniz?
– Qeyd etdiyiniz məsələlər Milli 

Komissiyanın fəaliyyətində əsas prio-
ritet kimi daim diqqət mərkəzindədir. 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində mədəni sərvətlərin dağı-
dılması məsələsi UNESCO rəsmiləri 
ilə müxtəlif səviyyələrdə keçirilən 
ikitərəfli görüşlərdə mütəmadi ola-
raq qaldırılır. Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan mədəni irs nümunələrinin 
mənimsənilməsi cəhdlərinin qarşısı 
qətiyyətlə alınır. 

 Milli sərvətlərimizin dağıdılması 
məsələsi, həmçinin UNESCO-nun 
aidiyyəti komitə iclaslarında və digər 
beynəlxalq tədbirlərdə gündəmə 
gətirilir. Çıxışlar zamanı ölkəmizin 
təbii, tarixi və mədəni sərvətlərinin 
vəhşicəsinə dağıdılması vurğulanır 
və bunun qarşısının alınması üçün 
müvafiq tədbirlərin görülməsinə çağırış 
edilir.

Bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi, ötən 
il noyabrın 26-dan dekabrın 1-dək 
Mavriki Respublikasının paytaxtı Port-
Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-
Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə 
Hökumətlərarası Komitəsinin 13-cü 
sessiyası keçirildi. Sessiya zamanı 
2013-cü ildə UNESCO-nun siyahısı-
na daxil edilmiş “Çövkən - ənənəvi 
Qarabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı 
Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi 
milli hesabat qəbul olunub. Hesabatda 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 7 
ətraf rayonunun işğalı faktı və işğa-
lın Azərbaycanın irsi üçün yaratdığı 
fəsadlar əks olunub.

Bundan əlavə, sessiya çərçivəsində 
“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın 
ənənəvi qrup rəqsləri” adlı nominasiya-
sının müzakirələri zamanı Ermənistan 
tərəfi komitədəki üzvlüyündən sui-
istifadə edərək ölkəmizə qarşı çirkin 
kampaniya aparır, xalqımızın mədəni 
irsinin mənimsənilməsi iddiaları ilə 
çıxış edir, komitənin işini siyasiləşdirir 
və aqressiv davranışı ilə Konvensi-
yanın məqsəd və prinsiplərinə ciddi 
xələl gətirirdi. Buna baxmayaraq, 
Azərbaycan tərəfindən aparılmış iş 
nəticəsində erməni tərəfinin təhrikçi 
cəhdləri iflasa uğradı, adıçəkilən no-
minasiyamız UNESCO-nun siyahısına 
daxil edildi.

Vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan 
artıq dörd çoxmillətli nominasiyanın 
(“Novruz bayramı”, “Lavaş”, “Kamança”, 
“Dədə Qorqud”) UNESCO siyahısına 
daxil edilməsinə nail olub. Regional 
əməkdaşlıqdan bəhs edən Ermənistanın 
heç bir çoxmillətli nominasiyası yoxdur. 
Bu, bir tərəfdən, Ermənistanın mədəni 
sahədə də regionda təcrid olunduğunun, 
digər tərəfdən isə, ölkəmizin UNESCO 
çərçivəsində regional əməkdaşlıqda 
əldə etdiyi uğurların göstəricisidir.

Ölkəmizin UNESCO çərçivəsində 
həyata keçirdiyi bu fəaliyyət, heç 
şübhəsiz ki, xalqımızın zəngin və 
çoxəsrlik milli irsinin mühafizəsinə 
və beynəlxalq səviyyədə təbliğinə 
xidmət edir. Erməni yalanlarının ifşa 
olunması, ermənilərin iddialarına son 
qoyulması istiqamətində səylər davam 
etdiriləcək.

Elmar MƏMMƏDYAROV: 
Azərbaycan Respublikası UNESCO-nun 
dəyərlərinə və prinsiplərinə sadiqdir
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Xarici İşlər Nazirliyindən verilən 
məlumata görə, danışıqlarda Azərbaycan 
Respublikasının (rəhbəri – Xələf Xələfov), 
İran İslam Respublikasının (rəhbəri - R. 
Nəzər Ahari), Qazaxıstan Respublikasının 
(rəhbəri - Z.Amanjolova), Rusiya Fede-
rasiyasının (rəhbəri - İ.B.Bratçikov) və 
Türkmənistanın (rəhbəri – M.G.Atacanov) 
nümayəndə heyətləri iştirak ediblər.

Tərəflər Xəzər dənizi məsələləri üzrə 
Yüksək Səviyyəli İşçi Qrupu üçün Prosedur 
qaydalarını qəbul ediblər.

İclasda Beşinci Xəzər sammitinin 
nəticələrinə dair əldə edilmiş razılaşmala-
rın həyata keçirilməsi üzrə fikir mübadiləsi 
aparılıb, Xəzər dənizində əməkdaşlığın 
müxtəlif aspektləri nəzərdən keçirilib, 
imzalanmış sazişlər üzrə dövlətdaxili pro-
sedurların yerinə yetirilməsi, o cümlədən 
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında 
Konvensiyanın ratifikasiya prosesi barədə 

məlumat verilib.
Xəzər dənizində düz çıxış xətlərinin 

müəyyən edilməsinin metodikası üzrə Sa-
ziş layihəsinin müddəaları müzakirə oluna-
raq, layihənin bir sıra müddəaları razılaş-
dırılıb. Gələcəkdə bu sənədin müzakirəsi 
davam etdiriləcək.

Nümayəndə heyətləri danışıqların 
nəticələrini müsbət qiymətləndiriblər. İlk 
görüşün yüksək səviyyədə təşkil edildiyi 
üçün Azərbaycana minnətdarlıqlarını ifadə 
ediblər.

Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yüksək 
Səviyyəli İşçi Qrupunun növbəti icla-
sı 2019-cu ilin aprelində Qazaxıstanda 
keçiriləcək.

 “Xalq qəzeti”

ATƏT-in Minsk 
qrupu həmsədrlərinin 
Azərbaycana səfəri 
çərçivəsində fəaliyyətini 
həyata keçirdiyi bir vaxtda 
Ermənistan tərəfi növbəti 
təxribat törədib.

Müdafiə Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda bildirilir 
ki, fevralın 21-də günorta 

saatlarında cəbhənin Ağ-
dam rayonu istiqamətində 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
“X-55” taktiki pilotsuz uçuş 
aparatı (PUA) vasitəsilə 
mövqelərimiz üzərində 
kəşfiyyat uçuşları keçirməyə 
cəhd göstəriblər.

Hərbi Hava 
Qüvvələrimizin Hava 
Hücumundan Müdafiə 
bölmələri tərəfindən düşmən 
PUA-sı dərhal aşkarlanaraq 
zərərsizləşdirilib.

“Xalq qəzeti”

Hərbi təlimlərin açılış mərasimində İran 
ordusunun Hərbi Dəniz Qoşunları koman-
danı, admiral Hüseyn Xanzadi bildirib ki, 
hərbi təlimlərdə bəzi vasitələrdən ilk dəfə 
istifadə olunacaq və sualtı gəmidən ilk 
dəfə atəş açılacaq.

Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd 
lazım gələrsə, Hörmüz boğazı vasitəsilə 
neft daşımalarının qarşısını almaq üçün 
İran ordu və donanmasının imkanlarını nü-
mayiş etdirməkdir. Üç gün davam edəcək 
hərbi təlimlərdə sualtı qayıqlar, hərbi 

gəmilər, müşahidə vertolyot-
ları və təyyarələri də iştirak 
edəcəklər.

Təlimlər suda 2 milyon 
kvadratkilometr ərazini əhatə 
edəcək. Xatırladaq ki, İran 
körfəzi ölkələrinin satdığı nef-
tin üçdə biri Hörmüz boğazı 
vasitəsilə daşınır.

 “Xalq qəzeti”

S ilahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində Silahlı Qüvvələrin 
Hərbi Akademiyasının yaranmasının 20-ci ildönümünə həsr olunan 
tədbir keçirilib. Əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda şəhid 
olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikası-
nın dövlət himni səsləndirilib.

Müdafiə Nazirliyindən aldığı-
mız məlumatda bildirilir ki, təntənəli 
mərasimdə çıxış edən akademiya-
nın rəisi, general-leytenant Heydər 
Piriyev ulu öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən əsası qoyulan və cənab 
İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə 
inkişafı davam etdirilən ordumuzun 
gücünün və potensialının mühüm 
göstəricilərindən biri olan zabit kadrla-

rının müasir tələblərə cavab verən 
peşə hazırlığından bəhs edib və son 
illər bu sahədə qazanılan uğurları 
vurğulayıb.

Sonra tədbirdə çıxış edənlər 
ordu quruculuğu sahəsində atılan 
uğurlu addımları diqqətə çatdıraraq, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü və tor-
paqlarımızın işğaldan azad edilməsi 
uğrunda gedən döyüşlərdə aka-
demiya məzunlarının göstərdikləri 

qəhrəmanlıq və igidlik nümunələrini 
qeyd ediblər.

Sonda bir qrup hərbi qulluqçu və 
mülki şəxs qiymətli hədiyyə və fəxri 
fərmanla mükafatlandırılıb.

Tədbir Həzi Aslanov adına 
Mərkəzi Zabitlər evinin yaradıcı 
kollektivinin konsert proqramı ilə sona 
çatıb.

 “Xalq qəzeti”

T.Qreminger bildirib: “Biz Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizam-
lanması istiqamətində Minsk prosesində 
irəliləyiş görməyə ümid edirik. Azərbaycan 
və Ermənistan rəhbərliyinin əhalinin sülhə 

hazırlanmasına sadiqliyi çox ümidverici siq-
naldır. Mən mövcud olan bütün vasitəçilik 
formatlarında birgə konstruktiv iş üçün 
səylərimizin fəallaşdırılmasının vacibliyini 
vurğulamaq istərdim”.

Baş Qərargahın yaydığı məlumatda bildirilir ki, 
9-cu ordu komandanlığının 15 müttəfiq və dost ölkənin 
hərbçiləri ilə birgə keçirdiyi “Qış-2019” təlimləri fevralın 
22-də başa çatır. Mürəkkəb relyefli ərazidə keçirilən 
təlimlər zamanı atış proqramı uğurla yerinə yetirilmiş və 
qarşıya qoyulmuş vəzifələr reallaşdırılmışdır.

Təlimlər zamanı Türkiyə hərbçilərinin yerli istehsalı 
olan silahlardan istifadə olunur.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan videokörpü 
vasitəsilə təlimlərin gedişi ilə tanış olub.

Xəzərlə bağlı saziş 
layihəsinin bir 

sıra müddəaları 
razılaşdırılıb 

2019-cu il fevralın 19-20-
də Bakıda Xəzər dənizi 

məsələləri üzrə Yüksək Səviyyəli İşçi 
Qrupunun (YSİQ) birinci iclası keçirilib.

Azərbaycan və 
Ermənistanın əhalinin 
sülhə hazırlanmasına 

sadiqliyi çox ümidverici siqnaldır. 
Bunu ATƏT-in baş katibi Tomas 
Qreminger Vyanada ATƏT Parla-
ment Assambleyasının qış sessi-
yasında deyib.

Əhalinin sülhə hazırlanmasına 
sadiqlik çox ümidverici siqnaldır

Xarici siyasətin vahid xətti: 
Ulu öndərin yaratdığı 

sistemin uğurlu inkişafı

Azərbaycan Gəncləri Gününə 
həsr olunmuş respublika toplantısında 
Prezident İlham Əliyevin ölkənin xarici 
siyasət kursu ilə bağlı ifadə etdiyi fikir 
ekspert dairələrində geniş rezonans 
doğurub. Dövlət başçısının irəli sürdüyü 
tezis müxtəlif kontekstlərdə təhlil edilir. 
İlham Əliyev həmin tədbirdə ifadə etdiyi 
fikrin əsas mənasını Real televiziya 
kanalına müsahibəsində geniş izah edib. 
Ölkə rəhbəri deyib: “...bəzi xarici mətbu 
orqanlarda, ekspert cəmiyyətlərində 
belə bir fikir söylənilir ki, Azərbaycan 
balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış 
siyasət aparır və elə bil ki, bu regionda 
balans axtarır. Bu, belə deyil. Biz balans 
axtarmırıq. Biz, sadəcə olaraq, xarici 
siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı 
qoruyuruq və mümkün olan riskləri azal-
dırıq. Bizim xarici siyasətimiz məhz milli 
maraqlar üzərində qurulub. Milli maraq-
lar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə 
onu da etməliyik və edirik. Deyə bilərəm 
ki, buna müvəffəq olmuşuq”.

Bu fikri analiz edən ekspertlər 
Prezidentin xarici siyasət kursuna yeni 
məzmun çaları verdiyini ifadə edirlər. 
Məsələyə bir qədər geniş aspektdə 
yanaşdıqda isə, əslində, 1993-cü ildən 
başlayaraq Azərbaycanın xarici siyasət 
kursunun düşünülmüş vahid bir sistem 

üzrə dəqiqliklə reallaşdığını görə bilərik. 
Bu siyasətin təməl prinsiplərini ulu öndər 
Heydər Əliyev müəyyənləşdirib. Onlar 
qlobal geosiyasi trendləri ciddi surətdə 
nəzərə almaqla milli maraqları maksi-
mum təmin etməyə istiqamətlənib. Bu 
prizmadan baxdıqda, dövlət başçısının 
müasir şəraitdə xarici siyasəti yaradı-
cılıqla inkişaf etdirmək zərurətini ifadə 
etdiyini görürük.

Məsələnin bu tərəfinin geniş 
analizinə ehtiyac vardır. Prezident açıq 
ifadə edir ki, Azərbaycan regionda ba-
lans axtarmır. Rəsmi Bakı böyük güclərin 
maraqlarını tarazlaşdırmaqla məşğul 
olmur. Ümumiyyətlə, belə bir mövqe 
tutmaqla müstəqil xarici siyasət yeritmək 
mümkün deyil. Çünki başlıca hədəf 
başqalarının maraqlarını balanslaşdır-
maq olduqda, onda məcburən həmin 
qüvvələrin maraqları təmin edilməli olur. 
Deyək ki, Qərbin maraqları ilə Rusiya-
nın maraqlarını balanslaşdırmaq üçün 
birbaşa onların müəyyən etdiyi şərtlər 
daxilində tarazlıq yaratmaq lazım gəlir. 
O halda xarici siyasətdə müstəqillik xətti 
itir. Onu daim başqalarının şərtlərinə uy-
ğunlaşdırmaq və hətta tabe etmək lazım 
gəlir. Belə bir kursun sistemliliyindən də 
söhbət gedə bilməz. Çünki sistemlilik 
şərtləri daim kənar mühitdən asılı olur. 
Bu zaman hansı dəyişikliklərin baş verə 
biləcəyini müəyyən etmək imkansızdır. 
Ən yaxşı halda dəyişikliyə çevik reaksiya 
vermək ola bilər. Bu da son nəticədə 
milli dövlətçiliyə xidmət etmir.

Xarici siyasətdə balans axtarmağın 
potensial imkanları da çox məhdud 
olur. Səbəb odur ki, dövlət daim başqa-
larına güzəşt etməyə çalışır. Bu halda 
müəyyən bir həddə dövlətçiliyin “qırmı-
zı xətti” ilə kənar qüvvənin maraqları 
arasında seçim etməli olursan. Onda 
bütövlükdə xarici siyasət dolaşığa düşür 
və onun nizamı pozulur. Faktiki olaraq 
dövlət dalana dirənmiş olur. Cənubi Qaf-
qazda Ermənistanın timsalında bunun 
nümunəsi vardır. İrəvan əvvəlcə Rusiya-
nın maraqlarını təmin etməklə məşğul 
oldu. Bir neçə il sonra bu çərçivənin 
manevr imkanları tükəndi. Kreml zərrə 
qədər də öz marağından kənara çıxmanı 
qəbul etmədi. Onda Ermənistan Qərbin 
maraqları ilə Rusiyanın maraqlarını ba-
lanslaşdırmağa cəhd göstərdi. Bunun iki 
faciəvi nəticəsini göstərə bilərik.

Birincisi, Ermənistan parlamentində 
terror hadisəsi törədildi. Bu hadisə ilə 
İrəvan balanslaşdırma mövqeyindən 
xeyli çəkildi. İkinci hadisə Ermənistanın 
Avropa İttifaqına assosiativ üzv olmaq 
cəhdi ilə əlaqədar baş verdi. Kremldən 
olan təpki S.Sarkisyanı dərhal Avrasiya 
İqtisadi İttifaqına daxil olmağa məcbur 
etdi. Həmin hadisədən sonra Ermənistan 

rəhbərliyi “və-və” prinsipi üzrə siyasət 
yeridə biləcəyini bəyan etdi. Yəni “ya-ya” 
güclərdən birini seçməkdirsə, “və-və” hər 
ikisini eyni zamanda seçmək deməkdir. 
Bunu ekspertlər “eyni zamanda iki stulda 
oturmaq” kimi qiymətləndirdilər. Və Aİ 
rəsmiləri məcbur olub açıq bəyan etdilər 
ki, bu, mümkün deyil, İrəvan çaşıb qalar. 
Bununla da kənar qüvvələrin maraqlarını 
balanslaşdırmağın ikinci erməni ssena-
risi də puç oldu. Nəhayət, N.Paşinyan 
birbaşa müstəqillik məsələsini qabarda-
raq Rusiya ilə yanaşı Qərblə də yaxın 
olmaq istəyini bəyan etdi. Bu cəhd də 
dalana dirənib. Kreml dəfələrlə erməni 
rəhbərliyinə xəbərdarlıq göndərib. Şübhə 
yoxdur ki, son nəticədə üçüncü cəhd də 
nəticəsiz qalacaq. Çünki müstəqilliklə 
başqalarının maraqlarını balanslaşdır-
maq xətti bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir.

Yeni mərhələdə başlıca prinsip: 
öncə Azərbaycanın  

milli maraqları!

Bu müqayisələrin fonunda 
Azərbaycanın xarici siyasətinin milli ma-
raqlar üzərində qurulduğunun incəlikləri 

aydın olur. Faktlara nəzər salaq. Keçən 
əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısında 
Azərbaycanın yeritdi xarici siyasəti qəbul 
etmək istəməyən və onu öz maraqlarına 
tabe etdirməyə çalışan qüvvələr dövlət 
çevrilişlərinə cəhd göstərdilər. Ancaq o 
zaman Ulu öndər Heydər Əliyev böyük 
qətiyyət, cəsarət və müdriklik göstərək, 
apardığı kursu dəyişmədi. “Əsrin 
müqaviləsi” Azərbaycan rəhbərliyinin 
bu cür qətiyyətli mövqeyi sayəsində 
imzalandı.

Bundan sonra bir sıra böyük 
qüvvələr Azərbaycanla münasibətlərini 
müsbət istiqamətdə yeniləşdirmək 
istəmirdilər. Lakin yenə də ulu öndər 
milli dövlət maraqlarını əsas tutaraq 
onları diplomatiya dili ilə düz yola gətirə 
bildi. Nəticədə, Azərbaycan tədricən 
regionun bütün böyük dövlətləri ilə 
bərabərhüquqlu əsasda əlaqələri bərpa 
edib, inkişaf etdirməyə nail oldu. Deməli, 
burada başqalarının maraqlarının 
balanslaşdırılmasından söhbət gedə 
bilməz. Aparıcı məqam Azərbaycanın 
milli maraqları çərçivəsində müxtəlif 
böyük qüvvələrin burada ortaq mövqeyə 
gəlməsinə nail olmaqdan ibarət idi.

Azərbaycan gücləndikcə, bu 

xətt daha qabarıq şəkildə özünü 
göstərməyə başladı. Zaman-zaman 
rəsmi Bakı qonşuluqda olan böyük 
dövlətlərlə bərabər Avropa İttifaqı və 
ABŞ-ın da milli maraqlarımızı nəzərə 
alaraq siyasət yeritmələrinə nail oldu. 
Bunun təsdiqi enerji layihələri, nəqliyyat 
sahəsində dəhlizlərin yaradılması, qar-
şılıqlı əlaqələrin Azərbaycanın maraqla-
rına uyğun sistemləşdirilməsi prosesidir. 
Aİ ilə əlaqələrin Brüsselin təqdim etdiyi 
assosiativ üzvlük şərtləri çərçivəsində 
deyil, Azərbaycan rəhbərliyinin işləyib 
hazırladığı xüsusi tərəfdaşlıq sənədi 
üzrə inkişaf etdirilməsi buna əyani 
misaldır.

Başqa nümunələr də gətirmək olar. 
Lakin yuxarıda vurğulanan məqamlar 
da göstərir ki, Azərbaycan milli maraqla-
rından çıxış edərək daim öz mövqeyini 
qoruyub və regionda hansısa geosiyasi 
balans yaranıbsa, bu, Azərbaycanın 
milli maraqlarına xidmət edən taraz-
lıqdan ibarət olub. Konkret ifadə etsək 
– Azərbaycanın milli maraqları müxtəlif 
qüvvələr arasında maraqlar balansının 
yaradılması hesabına deyil, balansın 
özü milli maraqlarımızın tələb etdiyi 
şərtlər daxilində reallaşıb.

İndi bu proses özünün yeni 
səviyyəsinə yüksəlir. Bunun da konkret 
səbəbləri vardır. Məsələ ondan ibarətdir 
ki, hazırkı mərhələdə qlobal miqyasda 
geosiyasi proseslərin sürəti daha da 
artıb və eyni zamanda, qeyri-müəyyənlik 
çoxalıb. Prezident İlham Əliyev onu 
vurğulayıb ki, indi bir sıra böyük dövlətlər 
güc mövqeyindən çıxış edirlər. Deməli, 
regionda istənilən vaxt gözlənilməz 
hadisələr baş verə bilər. Azərbaycan 
bu kimi hallara hazırdır və daim öz milli 
maraqlarından çıxış edəcək. Burada 
hər hansı böyük bir gücün maraqlarına 
uyğun öz mövqeyindən çəkilmək kimi 
bir şey olmayacaq. Deməli, artıq açıq 
və qəti bir şəkildə hər kəs bilməlidir: 
Azərbaycan öz milli maraqlarını kimsəyə 
güzəştə getməyəcək!

Newtimes.az

Xarici siyasətdə milli maraqlar: 
Azərbaycan Prezidentinin dünyaya mesajı

Müasir mərhələdə müstəqil xarici siyasət yeritmək, heç şübhəsiz, 
asan iş deyil. Hazırda qlobal miqyasda çox ziddiyyətli geosiyasi 
proseslər gedir. Dünyanın böyük dövlətləri öz maraqlarını təmin 

etmək üçün güc tətbiq etməkdən belə çəkinmirlər. Bu zaman beynəlxalq 
hüququn normaları pozula bilir və beynəlxalq təşkilatların iradəsi nəzərə 
alınmır. Belə bir şəraitdə müstəqilliyinə nail olmuş ölkələrin xarici 
siyasətlərini hansı prinsiplər üzərində qurması məsələsi aktuallıq kəsb 
edir. Bundan başqa, artıq bir neçə ildir ki, gənc müstəqil dövlətlər xarici 
siyasət kurslarını müəyyənləşdiriblər. Azərbaycanın xarici siyasətində 
başlıca prinsip nədən ibarətdir? Müasir mərhələdə onun gözlənilməsi nə 
dərəcədə mümkündür? Bu kimi suallara dövlət başçısı İlham Əliyev Real 
televiziyasına müsahibəsində ətraflı cavab verib.

Ermənistana məxsus 
taktiki PUA məhv edilib

Türkiyə Ermənistanla sərhəddə 
hərbi təlimlər keçirir 

Türkiyə Ermənistanla 
sərhəddə, Qars vilayətində geniş-
miqyaslı hərbi təlimlər keçirir.

Hərbi Akademiyanın yaranmasının 
20-ci ildönümü qeyd olunub 

İranda hərbi-dəniz təlimləri
İran Hörmüz 

boğazında və Hind 
okeanının şimalında hərbi 
təlimlərə başlayıb.
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə maraq 
göstərən dövlətlərin sayının getdikcə 
artması kimi mühüm bir məsələni də 
önə çəkib: “Azərbaycan Bosniya və 
Herseqovina, Xorvatiya və Monteneqro 
ilə Avropada enerji sahəsində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair 
anlaşma memorandumu imzalayıb. 
Bunun nəticəsində biz Azərbaycanın 
enerji resurslarının nəqlinin 
şaxələndirilməsi üçün müasir və yeni 
infrastruktur şəbəkəsi yaradacağıq və 
mən həmin dövlətlərin nümayəndələrini 
də burada salamlayıram. İllik 
toplantılarımızda iştirak edən 
qonaqlarımızın sayı artır. Mənə verilən 
məlumata görə, burada Macarıstan, 
Rumıniya, Serbiya, San-Marino və 
Türkmənistandan olan nümayəndələr 
iştirak edirlər və şadam ki, bu layihəyə 
maraq göstərən dövlətlərin sayı 
artmaqdadır”.

Azərbaycan Prezidenti 
çıxışında, həmçinin layihənin həyata 
keçirilməsində dünyanın aparıcı maliyyə 
qurumları - Dünya Bankı, Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya 
İnkişaf Bankı və Avropa İnvestisiya 
Bankı tərəfindən fəallıq göstərildiyini, 
ümumi marağı əks etdirən, qarşılıqlı 
əhəmiyyət daşıyan Cənub Qaz Dəhlizi 
təşəbbüsünün ölkəmizin 1994-cü ildə 
təməli qoyulan enerji strategiyasının 
tərkib hissəsi olduğunu bildirib. 
Dövlət başçısı daha sonra xatırladıb 
ki, Azərbaycanın nəhəng “Azəri-
Çıraq-Günəşli” neft yatağı ilə bağlı 
beynəlxalq neft şirkətlərindən ibarət 
konsorsiumla   imzaladığı  müqavilə 
ölkəmizin beynəlxalq enerji şirkətləri ilə 
əməldaşlığının başlanğıcı idi. Bununla 
da Azərbaycan öz təbii resurslarını 
beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əlçatan 
etdi. İlk dəfə beynəlxalq sərmayələr 
Xəzər dənizinə yatırıldı və  1994-
cü il əslində, Azərbaycanın inkişafı 
baxımından da dönüş nöqtəsi oldu: 
“Azərbaycan o zaman yalnız üç il idi 
ki, gənc müstəqil dövlət idi və iqtisadi 
vəziyyət çox çətin idi. Ölkəni xarici 
sərmayə üçün açaraq biz milyardlarla 
dollarlıq sərmayə cəlb edə bildik. 
On minlərlə yeni iş yerləri açdıq, 
Azərbaycanın münbit sərmayə mühitinə 
malik dövlət olduğunu nümayiş etdirdik. 
Bunun nəticəsində neftdən gələn 
gəlirləri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
və müasir infrastrukturun yaradılmasına 
yönəltdik. Bu gün isə biz artıq qeyri-
neft sektorunun inkişafına diqqət 
yetiririk. Bu, bizim üçün prioritetdir. 
Ancaq enerji sektoru bundan sonra da 
Azərbaycanın iqtisadiyyatının aparıcı 
sahəsi və regional əməkdaşlığın mühüm 
komponentlərindən biri olacaq”.

Cənub Qaz Dəhlizi Xəzərin 
Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” 

yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi 
çərçivəsində əldə olunan, daha sonra 
isə digər perspektiv yataqlardan 
çıxarılan qazı Avropa ölkələrinə 
çatdıracaq. Yeri gəlmişkən, xatırladaq 
ki, 1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağı 
ilə bağlı imzalanan müqaviləyə əsasən 
həmin yataq Cənub Qaz Dəhlizinin 
əsas resurs mənbəyidir. Şübhəsiz ki, 
dövlət başçısının toplantıda qeyd etdiyi 
kimi, bu, yeganə mənbə olmayacaq.  
“Şahdəniz”in təbii ehtiyatları artıq hasil 
və ixrac olunur.

Prezident  toplantıda ölkəmizin 
zəngin təbii qaz ehtiyatlarına malik 
olduğunu, təsdiqlənmiş  ehtiyatların 
2,6 trilyon kubmetr təşkil etdiyini, 
“Şahdəniz”lə bərabər,  gələcəkdə 
“Abşeron”, “Ümid” və “Babək” yataqları 
hesabına daha yüksək nəticələrin qeydə 
alınacağını da diqqətə çatdırıb.   

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
vurğulayıb ki, Azərbaycan yenidən 
müstəqilliyə qovuşduğu ilk illərdə əsas 
məqsəd enerji resurslarının nəqlinin 
şaxələndirilməsi və bunun üçün müasir 
infrastrukturun yaradılması idi. Bu 
baxımdan 1990-cı illərin sonunda Xəzər 
və Qara dənizləri birləşdirən Bakı-Supsa 
neft kəmərinin istifadəyə verilməsi enerji 
resurslarının nəqli və şaxələndirilməsi 
baxımından vacib məsələ idi. Daha 
sonra 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
kəməri istifadəyə verildi. Bu, tarixi 
hadisə idi. Belə bir nəhəng layihə 
sayəsində şirkətlər daha çox sərmayə 
qoymaq və daha çox neft çıxarmaq 
imkanı qazandılar. Azərbaycan isə ixracı 
mümkün qədər artırdı  və hazırda Bakı-
Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə digər ölkələrə   
neft nəql edir.

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi 
Azərbaycanı enerji ixrac edən dövlət 
olmaqla yanaşı, həm də qaz nəqlini 
gerçəkləşdirən və tranzit ölkə kimi 
tanıdır. Eyni zamanda, bu layihənin 
həyata keçirilməsi regionun və 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində ölkəmizə böyük nüfuz 
qazandırır. Dövlətlər və xalqlar arasında 
qarşılıqlı əməkdaşlığın, işgüzar 
əlaqələrin inkişafına, regionda sabitliyin 
təmin olunmasına ciddi təsir göstərir. 

Sözügedən layihənin əhəmiyyətini 
artıran səbəblərdən biri də layihədə 
iştirak edən bütün ölkələrin, şirkətlərin 
mənfəət əldə etməsi, yeni iş yerlərinin 
yaradılması  və insanların rifahının 
yüksəlməsinə pozitiv təsir göstərməsi ilə 
bağlıdır.  

Toplantıda respublikamızın Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsindən əvvəlki 
vəziyyətinə də toxunulub. Bildirilib ki, 
Azərbaycan hazırda neft ehtiyatlarının 
nəqli baxımından vacib tranzit ölkədir. 
Buna görə də Azərbaycanın regiondakı 
rolu getdikcə artır. Belə bir şərait isə 
2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 
kəmərinin açılışı ilə yaranıb və ilk 

dəfə olaraq respublikamız beynəlxalq 
bazarlara təbii qaz nəql edən dövlətə 
çevrilib. 

Bu gün barəsində danışılan dəhlizin 
əhəmiyyətli hissəsi olan Cənubi Qafqaz 
Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi 
(CQBKG)  layihəsi üzrə Azərbaycan 
və Gürcüstan ərazisindəki qurğular və 
boru kəməri ixrac qaz həcmlərini daşıyır. 
Ötən il CQBKG üzrə işlər Azərbaycan 
və Gürcüstanda boru kəməri marşrutu 
boyunca uğurla davam edib. İki ölkə 
ərazisində Türkiyəyə ilk kommersiya 
məqsədli qaz çatdırmaları üçün nəzərdə 
tutulmuş bütün infrastruktur plana 
uyğun şəkildə iyunun 30-da başlamış 
ixrac əməliyyatları üçün hazır vəziyyətə 
gətirilib. Hazırda boru kəməri vasitəsilə 
Türkiyəyə kommersiya daşımaları 
həyata keçirilir.

Cənub Qaz Dəhlizinin seqmentləri 
sırasında TANAP və TAP layihələri də 
üstünlük  təşkil edir. Bu boru kəmərləri 
zənciri Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından 
hasil olunan təbii qazı Türkiyəyə çatdırır 
və həmin ölkədən isə Avropaya nəql 
edəcək. 

Ötən il mayın 29-da Səngəçal 
terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin 
rəsmi açılış mərasimi keçirilib və 
Azərbaycan təbii qazı Cənub Qaz 
Dəhlizi sisteminə vurulub. İyunun 12-də 
isə Türkiyənin Əskişəhər şəhərində 
TANAP qaz kəməri istifadəyə verilib. 
Türkiyəyə ilk qaz həcmlərinin nəqli 
planlaşdırıldığı kimi, iyunun 30-da 
başlayıb. TANAP boru kəməri ilə 
bu vaxtadək Türkiyəyə 1,1 milyard 
kubmetrdən çox Azərbaycan təbii 
qazı nəql olunub. Bu həcm cari ildə 
2 milyard kubmetrə, 2020-ci ildə 4 
milyard kubmetrə və 2021-ci ildə isə 6 
milyard kubmetrə çatdırılacaq. TANAP-
ın Avropaya qaz nəqlini nəzərdə tutan 
ikinci fazası üzrə boru kəməri bu il 
TAP boru kəmərinə birləşmək üçün 
hazır olacaq. Azərbaycan təbii qazının 
Avropaya nəqli 2020-ci ildə nəzərdə 
tutulur.

Avropa Komissiyasının büdcə 
və insan resursları üzrə komissarı 
Günter Ottinger fevralın 20-də Bakıda 
keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət 
Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci 
toplantısındakı çıxışında deyib ki, 
Azərbaycan qazının yaxın gələcəkdə 
Avropa İttifaqına çatmasını səbirsizliklə 
gözləyirik.

2019-cu ilin Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin qalan hissələrinin 
maliyyələşməsi baxımından əhəmiyyətli 
il olacağını deyən G.Ottinger bildirib: 
“Azərbaycan qazı TANAP vasitəsilə 
artıq buradan Türkiyəyə nəql edilir. Biz 
Azərbaycan qazının yaxın gələcəkdə, - 
ümidvarıq ki, gələn il, - Avropa İttifaqına 
çatmasını səbirsizliklə gözləyirik. Avropa 
İttifaqı Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 
mümkün qədər tez tamamlanması üçün 
əlindən gələni edəcək”.

“Bu dəhliz strateji əhəmiyyətə 
malikdir, çünki o, təkcə təchizat 
marşrutlarının deyil, həm də təchizat 
mənbələrinin şaxələndirilməsinə imkan 
verəcək. Təchizat mənbələri deyəndə 
“Şimal axını 2” və ya “Türk axını”, yeni 
mənbələr deyəndə isə Cənub Qaz 
Dəhlizi - Azərbaycan və Avropa İttifaqı 
nəzərdə tutulur. Gələcəkdə təchizat 
səviyyəsinin təhlükəsizliyini əhəmiyyətli 
dərəcədə inkişaf etdirmək üçün hər iki 
element bərabər şəkildə vacibdir”, - 
deyə G.Ottinger əlavə edib.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalının 
talismanları – Cırtdan və Bəbirin təqdimatı

 � Bu il iyulun 21-dən 27-dək Bakıda keçiriləcək Avropa 
Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalının başlanmasına 150 gün 
qalması münasibətilə bu mötəbər idman yarışının talismanları olan 
Cırtdan və Bəbir ictimaiyyətə təqdim edilib.

Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, “Kiçicik” 
mənasını daşıyan balaca oğlan Cırtdan 
ölkəmizdə uşaqların ən populyar nağıl 
personajıdır. Həmyaşıdlarından boyda 
balaca olmasına baxmayaraq, Cırtdan milli 
özünəməxsusluğu, dərrakəsi, hazırca-
vablığı, mübarizliyi, cəsarəti və mərdliyi 
ilə seçilir. Cırtdanla bağlı ən məşhur 
nağılların birində o, cəsarəti və zəkası ilə 
Divi aldadaraq özünü və dostlarını xilas 
edir. Bununla da gənc və balaca olmasına 
baxmayaraq, qorxmaz qəhrəman olduğu-
nu sübut edir.

Qafqaz bəbiri isə Azərbaycanın 
füsunkar təbiətinin zənginliyini təşviq və 
təbliğ edir. Qafqaz bəbiri Azərbaycan fa-
unasında ən yaxşı tanınan və haqqında 
geniş məlumat olan heyvan növlərindən 
biridir. Azərbaycan mifologiyasında 
bəbirin şəklinə tez-tez rast gəlmək müm-
kündür. Bu heyvan təbii gözəllik, güc, 
qorxmazlıq və sürəti təcəssüm etdirir. 

Əvvəllər Qafqazda geniş yayılmış bəbir 
nəsli hazırda tükənmək üzrədir. Buna 
görə də nəinki Azərbaycanda, eləcə 
də regionda qorunan əsas cinslərdən 
biridir. Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun 
məlumatına görə, Azərbaycanda Qafqaz 
bəbirinin sayı 15-dən də aşağıdır. 2014-
cü ildə IDEA İctimai Birliyi və bəbirlərin 
qorunması ilə məşğul olan beynəlxalq 
“Pantera” təşkilatı arasında əməkdaşlığa 
dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 
Memoranduma əsasən, Azərbaycanda 
bəbirlərin yaşayış şəraitinin 
qiymətləndirilməsi və bu heyvanların 
qorunması məqsədilə xüsusi monitorinq 
proqramı hazırlanıb.

Azərbaycan təbiətinin və mədəni 
irsinin rəmzləri kimi, Avropa Gənclərinin 
Yay Olimpiya Festivalının rəsmi talisman-
ları olan Cırtdan və Bəbir ölkəmizin şanlı 
tarixini və zəngin ənənələrini əks etdirir. 
Talismanlar 25 illik ənənəsi olan çox-
növlü mötəbər idman yarışında - Avropa 

Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalında 
idmançıları qələbələrə ilhamlandıracaq, 
azarkeşlərə xoş anlar bəxş edəcəklər. 

“Zirvələrə hazırıq” devizi altında 
keçiriləcək Avropa Gənclərinin Yay 
Olimpiya Festivalı Bakıda ilk addımlarını 
atacaq idmançıların gələcək karyeraların-
da həlledici mərhələ olacaq, gənc idman 
ulduzlarını bütün dünyaya tanıdacaq.

AZƏRTAC

Küveytin milli bayramı qeyd edilib
 � Fevralın 21-də Küveytin 

Azərbaycandakı səfirliyi 
ölkənin milli bayramı – Dövlət 
müstəqilliyinin 58-ci ildönümü 
münasibətilə rəsmi qəbul təşkil 
edib.

Hər iki ölkənin dövlət himnləri 
səsləndirildikdən sonra səfir Səud 
Əbdüləziz Məhəmməd əl-Şəmlan əl-
Rumi çıxış edərək tədbirin, eyni zaman-
da, Küveyt Dövlətinin azad edilməsinin 
28-ci ildönümünə həsr olunduğunu 
bildirib. Səfir ölkəsinin inkişaf yolundan 
danışıb, iqtisadi və mədəni sahələrdə 
böyük tərəqqiyə nail olunduğunu vurğu-
layıb.

Diplomat dost ölkələr olan Küveyt 
ilə Azərbaycan arasında gündən-günə 
genişlənən əlaqələrdən məmnunluğunu 
bildirərək deyib ki, qarşılıqlı səfərlər, 
yüksək səviyyəli görüşlər ikitərəfli 
münasibətlərin daha sürətlə inkişafına 
əlverişli zəmin yaradır. O bildirib ki, 
ölkələrimiz arasında imzalanmış sazişlər 
ticarət, investisiya, turizm və mədəniyyət 
sahələrində səmərəli əməkdaşlığın 
genişlənməsinə töhfə verir. 

Səfir vurğulayıb ki, ötən il Küveytdən 
Azərbaycana 29 min turist gəlib. Bu, 
2017-ci illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. 
Hazırda ölkələrimiz arasında həftədə 4 
reys həyata keçirilir və bu ilin aprelindən 
Küveyt Hava Yolları Şirkətinin də birba-

şa aviareyslərinin açılması gözlənilir.
Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev 

əlamətdar gün münasibətilə Küveyt 
xalqını Azərbaycan Prezidenti və 
hökuməti adından təbrik edib. Nazir 
qeyd edib ki, son zamanlar Azərbaycan 
ilə Küveyt arasında müxtəlif sahələri 
əhatə edən əlaqələr uğurla inkişaf edir. 
Ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi 
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu-
nu vurğulayan Əbülfəs Qarayev dost 
ölkənin Azərbaycan ilə ikitərəfli formatda 
və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq 
etdiyini söyləyib.

Nazir deyib ki, Küveytin Azərbaycan-
Ermənistan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin möv-
qeyini daim dəstəkləməsi Azərbaycan 

dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 
İki ölkə arasında iqtisadi, turizm, 
mədəniyyət, ticarət və digər sahələrdə 
əməkdaşlıq getdikcə genişlənir. 2016-
cı ildə ölkələrimiz arasında hava 
əlaqəsi haqqında hökumətlərarası 
sazişin imzalanması münasibətlərimizin 
getdikcə daha da möhkəmlənməsi və 
dərinləşdirilməsi istiqamətində atılmış 
mühüm addımdır. Bizim İslam dövrünə, 
mədəniyyətinə aid tarixi-mədəni irsi-
mizin qorunması istiqamətində birgə 
əməkdaşlığımız davam edir.

Qəbulda rəsmi şəxslər, Milli Məclisin 
deputatları, səfirlər, media təmsilçiləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

AZƏRTAC

Bakıda Olimpiya mədəniyyəti və təhsil 
proqramının təqdimatı olub

 � Fevralın 21-də Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalının 
başlanmasına 150 gün qalması münasibətilə “Hilton” otelində 
Olimpiya mədəniyyəti və təhsil proqramının təqdimatı keçirilib.

Tədbirdə Prezident Administrasiyası-
nın gənclər siyasəti və idman məsələləri 
şöbəsinin müdiri Yusuf Məmmədəliyev, 
gənclər və idman naziri Azad Rəhimov, 
təhsil naziri Ceyhun Bayramov, 
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 
(MOK) vitse-prezidenti Çingiz 
Hüseynzadə, MOK-un baş katibi Ağacan 
Abiyev, baş katibin müavini Azər Əliyev, 
dövlət və hökumət rəsmiləri, həmçinin 
Avropa ölkələrinin Azərbaycandakı dip-
lomatik nümayəndəliklərinin təmsilçiləri 
iştirak ediblər. 

Tədbirdə əvvəlcə Avropa Gənclərinin 
XV Yay Olimpiya Festivalına, Olimpiya 
mədəniyyəti və təhsil proqramına həsr 
olunmuş film nümayiş etdirilib. 

Mərasimdə çıxış edən MOK-un vitse-
prezidenti Çingiz Hüseynzadə tədbirin 
Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festi-
valına 150 gün qalmasına həsr olundu-
ğunu bildirib. O qeyd edib ki, Avropada 
yeni layihə olan Olimpiya mədəniyyəti 
və təhsil proqramı Milli Olimpiya 
Komitəsi, Təhsil, Gənclər və İdman 
nazirlikləri ilə birgə hazırlanıb. Avropa 
Olimpiya Komitəsinin dəstəyi ilə həyata 
keçirilən layihənin böyük əhəmiyyət 
kəsb etdiyini bildirən vitse-prezident 
artıq qitənin 25 ölkəsinin bu layihəyə 
qoşulduğunu qeyd edərək deyib: “Bu 
qəbildən tədbirlər Olimpiya Oyunlarında, 
Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunla-
rında məktəblilərin iştirakı əvvəllər də 
təşkil edilib. Ancaq Avropa festivalları 
tarixində belə bir layihə ilk dəfə həyata 
keçirilir. Bununla əlaqədar ekspert qrupu 
yaradılıb. Yaxşı olar ki, xarici ölkələrin 
diplomatik nümayəndələri öz ölkələrində 
bu proqramın yayılmasına, gənclərin 
bu layihəyə cəlb edilməsinə dəstək 
versinlər”.

Gənclər və idman naziri Azad 
Rəhimov Azərbaycanın mötəbər idman 
tədbirlərinə, o cümlədən birinci Avropa, 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına, 42-ci 
Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına, 
“Formula 1” yarışlarına, Avropa, dünya 
çempionatlarına yüksək səviyyədə ev 
sahibliyi etdiyini deyib. O əmin olduğu-
nu bildirib ki, Avropa Gənclərinin Yay 
Olimpiya Festivalı da ölkəmizdə yüksək 
səviyyədə təşkil ediləcək. “Bu gün 
önəmli bir gündür. Festivalın başlanma-

sına 150 gün qalır. Bu qısa müddətdə 
görüləcək çox iş var. Əminik ki, bu 
mötəbər idman tədbiri də ölkəmizdə 
yüksək səviyyədə keçiriləcək. Bu gün 

Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festi-
valının başlanmasına 150 gün qalması 
münasibətilə bu mötəbər idman yarışı-
nın talismanları olan Cırtdan və Bəbir 
ictimaiyyətə təqdim edilib. Maskotlar 
cəmiyyətdə böyük maraqla qarşılanıb”, - 
deyə nazir vurğulayıb. 

Nazir əminliklə bildirib ki, talis-
manlar 25 illik ənənəsi olan çoxnövlü 
mötəbər idman yarışında – Avropa 
Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalında 
idmançıları qələbələrə ilhamlandıracaq, 
azarkeşlərə xoş anlar bəxş edəcəklər. 
Azad Rəhimov xüsusi vurğulayıb ki, Av-
ropa Olimpiya Komitəsinə üzv olan 50 
ölkədən 49-u festivalda iştirakını artıq 
təsdiq edib. 

Təhsil naziri Ceyhun Bayramov 
Azərbaycan dövlətinin ölkəmizdə digər 
sahələrlə yanaşı, idmana da yüksək 
diqqət və qayğı göstərdiyini qeyd edib. 
O, Olimpiya mədəniyyəti və təhsil 
proqramının Azərbaycanda idmanın və 
təhsilin təbliğində mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini vurğulayıb. Nazir bu 
proqramın əsas məqsədinin Avropa 
ölkələrində yeniyetmə və gənclər ara-
sında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, 
idmanın, təhsilin, mədəniyyətin, eləcə 

də Olimpiya hərəkatının təbliği olduğunu 
bildirib. 

“layihə çərçivəsində seçilən 49 
məktəbin hər biri Avropanın bir ölkəsinə 
təhkim olunub. Bakı məktəbləri 
təhkim olunduqları Avropa ölkəsinin 
mədəniyyəti, tarixi, milli və müasir 
idman növlərini öyrənəcək, həmçinin 
qardaşlaşmış məktəblərə Azərbaycan 

mədəniyyəti, incəsənəti, idmanı haq-
qında məlumat vermək imkanı əldə 
edəcəklər”, – deyə təhsil naziri əlavə 
edib. Festivalda üç minə yaxın kö-
nüllünün iştirak edəcəyini bildirən 
C.Bayramov bu mötəbər idman yarışı-
nın ölkəmizdə könüllülük hərəkatının 
inkişafına da müsbət təsirini vurğulayıb. 

Təqdimat mərasimi konsert proqramı 
ilə davam edib. 

Olimpiya mədəniyyəti və təhsil 
proqramı Bakıda təşkil olunacaq Avropa 
Gənclərinin Yay Olimpiya Festiva-
lı irsi çərçivəsində keçirilir. Proqram 
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
Olimpiya Həmrəyliyi Fondunun maliyyə 
dəstəyi, Azərbaycan Milli Olimpiya 
Komitəsinin təşkilatçılığı, “Bakı 2019” 
Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı 
Əməliyyat Komitəsinin, Təhsil, Gənclər 
və İdman nazirliklərinin köməyi ilə 
həyata keçirilir. Proqramın əsas 
məqsədi Avropa Olimpiya Komitəsinə 
üzv ölkələrin gəncləri arasında təhsili, 
mədəniyyəti, idmanı və Olimpiya 
dəyərlərini təşviq etməkdir.

AZƏRTAC

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi 
Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirir
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Tədbirdə Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin rəisi, Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanı, general-polkovnik 
Mədət Quliyev, Milli qəhrəmanlar, Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, 
akademik Nailə Vəlixanlı, Fransanın 
Azərbaycandakı səfiri xanım Ore-
lia Buşez, İtaliyanın Azərbaycandakı 
konsulu xanım Anna Mariya Bian-
çi, DTX-nin rəhbər əməkdaşları, 
təhlükəsizlik orqanlarının veteranları, 
İkinci Dünya müharibəsinin veteran-
ları, azərbaycanlı partizanların övlad-
ları, “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının 
üzvləri, Azərbaycan Respublikası 
Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının 
nümayəndələri, akademiyanın müəllim 
və kursantları iştirak ediblər.

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları ümum-
milli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini 
ehtiramla yad edərək abidəsi önünə əklil 
qoyublar. Qonaqlar “Şöhrət” muzeyində 
dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər 
Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən 
fotostendlər və ekspozisiyalar ilə tanış 
olublar. Onlara ulu öndərin təhlükəsizlik 
orqanlarına və Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi, SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin si-
yasi olimpində təmsil olunduğu, müstəqil 
respublikamızın memarı və qurucusu 
kimi fəaliyyət dövrünü əhatə edən 
arxiv materialları, orijinal tarixi sənədlər 
barədə ətraflı məlumat verilib. 

Tədbir faşizmə qarşı mübarizədə, 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bü-
tövlüyü uğrunda həlak olmuş qəhrəman 
Vətən övladlarının əziz xatirəsinin bir 
dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə başla-
yıb. Sonra Azərbaycan Respublikasının 
dövlət himni səsləndirilib.

DTX-nin Arxiv-Uçot İdarəsinin 
rəisi Ceyhun İbrahimov çıxış edərək 
bildirib ki, Azərbaycan İkinci Dünya 
müharibəsində faşizm üzərində tarixi 
Qələbəyə mühüm töhfələr verib. Bu şan-
lı Qələbədə böyük payı olan Azərbaycan 
xalqı cəbhəyə 600 mindən çox oğul və 
qızını yola salıb. Onların təxminən yarısı 
döyüş meydanlarından geri qayıtmayıb. 
Müharibə illərində göstərdikləri igidliyə 
görə 130-dan çox Azərbaycan vətəndaşı 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq 
görülüb, 170 mindən çox əsgər və 
zabitimiz müxtəlif orden və medallarla 
təltif edilib. Azərbaycanlı çağırışçı və 
könüllülərdən formalaşdırılan milli atıcı 
diviziyalar Qafqazdan Berlinədək şanlı 
döyüş yolu keçib. Xalqımızın qəhrəman 
övladları Polşa, Çexoslovakiya, Yuqos-
laviya, Fransa, İtaliya və digər ölkələrin 
azad olunmasında da yaxından iştirak 
ediblər. Partizan hərəkatında iştirak 
edən soydaşlarımızın da qəhrəmanlıq 
nümunələri saysız-hesabsızdır. İkinci 
dünya müharibəsində şərəfli döyüş 
yolu keçən Azərbaycan övladlarının 
heç vaxt yaddaşlardan silinməyən 
qəhrəmanlıq və şücaəti gənc nəsil üçün 
əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Xalqımız 
faşizmə qarşı müharibədə döyüş mey-
danları ilə yanaşı, arxa cəbhədə də əsl 
əzmkarlıq nümayiş etdirib. İkinci dünya 
müharibəsində Qələbənin qazanılmasın-
da Bakı nefti əvəzsiz rol oynayıb. 

Bildirilib ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün 
dövrlərdə müharibə veteranlarının 
problemlərinə xüsusi diqqət yetirib, 
onlara hərtərəfli qayğı ilə yanaşıb və 
sosial məsələlərinin həlli istiqamətində 
mühüm addımlar atıb. Məhz ulu öndərin 
ədaləti uca tutması sayəsində İkinci 

dünya müharibəsi iştirakçılarının mənəvi 
haqları müstəqilliyin ilk illərində özlərinə 
qaytarılıb və 1994-cü ildən başlayaraq 
Azərbaycanda 9 May – Qələbə Günü 
qeyd olunur. 

Xüsusi vurğulanıb ki, İtaliya və 
Yuqoslaviyada partizan hərəkatında 
faşizmə qarşı mübarizə aparmış “Mixay-
lo” ləqəbli Mehdi Hüseynzadə ilə bağlı 
arxivlərdə saxlanılan materialları dahi 
rəhbər Heydər Əliyev hələ təhlükəsizlik 
orqanlarında işlədiyi dövrlərdə araşdırıb. 
Məhz ulu öndərin gərgin səyi və əməyi, 
qətiyyəti sayəsində toplanmış sənədlər 
keçmiş SSRİ-nin ali rəhbərliyinə təqdim 
edildikdən sonra Mehdi Hüseynzadənin 
partizan hərəkatında göstərdiyi şücaət və 
qəhrəmanlıqlar nəzərə alınaraq, 1957-ci 
ildə ona Sovet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adı 
verilib, onun haqqında bədii film çəkilib və 
əsərlər yazılıb. Ümummilli liderin res-
publikaya rəhbərliyi dövründə isə Bakıda 
Mehdi Hüseynzadənin möhtəşəm abidəsi 
ucaldılıb.

Ulu öndər Heydər Əliyevin bu 
sahədəki siyasətini uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyev İkin-
ci Dünya müharibəsinin ağır və çətin 
sınaqlarından keçmiş veteranların 
qayğılarına həssaslıqla yanaşır. Qələbə 
bayramı ərəfəsində dövlətimizin baş-
çısı müharibə veteranlarına qayğının 
artırılması, onların sosial müdafiəsinin 
daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 
sərəncamlar imzalaması artıq ənənə 
halı alıb. Prezident İlham Əliyevin hər 
il imzaladığı sərəncamla 1941-1945-ci 
illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçı-
larına birdəfəlik maddi yardımlar veri-
lib, bu qəbildən olan insanlara xüsusi 
Prezident təqaüdünün aylıq məbləği 
daha da artırılıb. Bütün bunlar bir daha 
göstərir ki, müharibə veteranlarına 
qayğı və diqqət Azərbaycanda dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. 
Məhz bunun bariz nümunəsidir ki, 
dövlətimizin başçısı gənc nəslin Vətənə 
sədaqət və qəhrəmanlıq ruhunda tərbiyə 
edilməsində xüsusi əhəmiyyətini nəzərə 
alaraq, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik 
cəsur kəşfiyyatçı, əfsanəvi partizan 
Mehdi Hüseynzadənin anadan olması-
nın 100-cü ildönümünün qeyd olunması 
barədə ötən il sərəncam imzalayıb. Bu 
sərəncam xalqımız tərəfindən dövlətin 
təhlükəsizliyinin, Vətənin müdafiəsində 
və sərhədlərinin toxunulmazlığının 
keşiyində dayanan və işğal altındakı 
torpaqlarımızı azad etməyə hər an 
hazır olan Azərbaycan əsgəri üçün 
vətənpərvərlik nümunəsi, habelə şanlı 
qəhrəmanlıq tariximizə verilən ali qiymət 
kimi qəbul edilir.

C.İbrahimov qeyd edib ki, İkinci 
dünya müharibəsi illərində ön cəbhədə 

faşizmə qarşı mərdliklə döyüşən 
azərbaycanlı əsgər və zabitlərin bir 
qismi müharibənin acı həqiqətlərini öz 
həyatlarında yaşamağa məcbur olublar. 
Bəzən qüvvələrin bərabər olmadığı qanlı 
döyüşlər zamanı alman ordusuna əsir 
düşənlər də olub. Lakin heç bir zaman 
düşmənə boyun əyməyən bir xalqın öv-
ladları kimi azərbaycanlıların əksəriyyəti 
sonradan müxtəlif əsir düşərgələrindən 
qaçaraq Avropanın ölkələrini əhatə 
edən silahlı Antifaşist Müqavimət 
Hərəkatına qoşulublar. Dili, dini, siyasi 
baxışları fərqli olan on minlərlə insanı 
birləşdirən bu hərəkat xalqların huma-
nizm ideyaları və ümumbəşəri dəyərlər 
uğrunda mübarizəsində nadir tarixi 
nümunələrdəndir. Azərbaycanlı partizan-
lar müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə 
çiyin-çiyinə qəhrəmancasına vuruşaraq 
işğal olunmuş şəhər və kəndlərin, ölüm 
düşərgələrində saxlanılan əsirlərin azad 
edilməsində, faşist qoşunlarına məxsus 
strateji obyektlərin məhv edilməsində və 
digər döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak 
ediblər. Həmin illərdə qəhrəmanlıqlar 
göstərmiş digər həmyerlimiz İtaliyanın 
ali hərbi mükafatı olan qızıl “Haribaldi 
ulduzu” və “Şöhrət” ordenlərinin kavaleri 
Məmməd Bağırov, partizanlar arasında 
“Armed Mişel” adı ilə məşhurlaşmış 
“Xarqo” təxəllüslü, Fransanın “Fəxri legi-
on” ordeni, müxtəlif orden və medalları-
na layiq görülən Əhmədiyyə Cəbrayılov 
və yüzlərlə digər igid həmyerlilərimiz 
Avropa Antifaşist Müqavimət Hərəkatının 
ən tanınmış nümayəndələri hesab 
edilirlər. Qürurvericidir ki, qəhrəman 
azərbaycanlılarının adları bu gün də 

həmin ölkələrdə hörmətlə xatırlanır və 
yad edilir.

Təəssüflə qeyd olunub ki, müharibə 
dövründə, eləcə də ondan sonrakı illərdə 
Avropa Antifaşist Müqavimət Hərəkatının 
əhatə etdiyi ölkələrin ali hökumət orqan-
ları və hərbi komandanlıqları tərəfindən 
hərəkatda fəal iştirak etmiş azərbaycanlı 
partizanların şücaət və igidliklərini 
təsdiqləyən şəhadətnamələr (sertifikat-
lar) onlara təqdim olunması üçün Sovet 
İttifaqına göndərilsə də, bu əhəmiyyətli 
sənədlər uzun illər arxiv fondlarında 
gizlədilib. Müharibə illərində alman 
faşistlərinə əsir düşmüş, lakin qaçmağa 
nail olan və partizan hərəkatına qoşula-
raq fədakarlıq nümunələri göstərmiş bir 
çox həmyerlilərimiz Vətənə qayıtdıqdan 
sonra uzun illər incidilib, onlara sovet 
hakimiyyəti tərəfindən inamsızlıq və 
etimadsızlıq nümayiş etdirilib. 

Bildirilib ki, bugünkü tədbirin məqsədi 
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi 
ilə uğurla həyata keçirilən siyasətin 
mühüm tərkib hissəsi kimi, irs-varislik 
prinsipinə, milli yaddaşın bərpasına, 
o cümlədən Vətən uğrunda döyüş-
müş həmvətənlərimizə və onların ailə 
üzvlərinə diqqət və qayğının növbəti 
nümunəsi olaraq, faşizmə qarşı Avro-
pa Müqavimət Hərəkatında igidlik və 
rəşadət göstərmiş cəsur azərbaycanlı 
partizanlara vaxtilə İtaliya və Fransa 
hökumətləri tərəfindən verilmiş sertifi-
katlar onların övladlarına təqdim olun-
masıdır. Uzun illərdən sonra bu çox 
mühüm tarixi və ictimai əhəmiyyət kəsb 
edən sənədlərin öz sahiblərinə çatdırıl-

ması həm də dövlətimiz tərəfindən tarixi 
ədalətin bərqərar edilməsinin daha bir 
bariz təcəssümüdür. 

C.İbrahimov bildirib ki, hazırda 
Azərbaycan Respublikası müstəqil və 
suveren bir ölkə olmaqla həm yürütdüyü 
uğurlu siyasətə, həm də sürətli iqtisadi 
inkişaf tempinə görə dünya siyasi arena-
sında böyük hörmətə və nüfuza malikdir. 
Qətiyyətlə əminik ki, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə 
tezliklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 
eləcə də əzəli və tarixi torpaqları olan 
Qarabağda dövlətimizin beynəlxalq hü-
quqla təsbit edilmiş suverenliyi də təmin 
olunacaq, haqq-ədalət zəfər çalacaq.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı belə 
tədbirlərin vacibliyini vurğulayaraq qeyd 
edib ki, indiyədək elmi ictimaiyyətə bəlli 
olmayan bu tarixi sənədlərin təqdim 
olunması böyük ictimai hadisədir və çox 
təqdirəlayiqdir. Vətən tarixşünaslığında 
azərbaycanlıların partizanların müqavimət 
hərəkatında iştirakına dair kifayət qədər 
nəşrlər var. Muzeylərdə xalqımızın tarixi 
yaddaşına dair nadir sənədlər, mate-
riallar saxlanılır. Həmin eksponatların 
böyük hissəsi azərbaycanlıların Avropa 
xalqlarının azadlığı uğrunda faşizmə 
qarşı müqavimət hərəkatında iştirakına 
şahidlik edib. Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin kolleksiyasında bu hərəkatın 
onlarca qəhrəman azərbaycanlı oğul-
larına məxsus sənədlər, fotoşəkillər və 
şəxsi əşyalar qorunur. Azərbaycana qarşı 
informasiya müharibəsi aparan qüvvələr 
tariximizin bu şanlı səhifəsini silməyə, 

qəhrəmanlarımızın adlarını ləkələməyə 
çalışırlar. Odur ki, tariximizin belə şərəfli 
səhifələrinin qəhrəmanlarının yaddaşlar-
da həkk olunması üçün əlimizdən gələni 
etməliyik.

Fransanın Azərbaycandakı səfiri 
xanım Orelia Buşez Avropa Müqavimət 
Hərəkatının iştirakçılarının, o cümlədən 
leytenant Bayandur Hacıyevin xatirəsinin 
yad olunduğu belə mühüm tədbirdə 
iştirakdan qürur hissi keçirdiyini bildirib. 
Qeyd edib ki, azərbaycanlı partizanın 
keçdiyi döyüş yolunun timsalında İkinci 
Dünya müharibəsi zamanı Fransada 
döyüşmüş, beləliklə Qələbəyə böyük 
töhfələr vermiş bütün qəhrəmanların 
xatirəsini yad etmək bizim əsas 
vəzifəmizdir. Bütün sosial təbəqələrdən, 
müxtəlif ölkələrdən olan vətəndaşlar 
Fransa Müqavimət Hərəkatında iştirak 
ediblər. Bu tədbir qəhrəmanlarımızın 
təbliği, ümumi yaddaşımız üçün çox 
vacibdir. Müqavimət hərəkatının iş-
tirakçıları ölkələrimiz və xalqlarımız 
arasında ümumbəşəri dəyərlərin və 
sülhün qorunmasının rəmzləridir. Birgə 
dəyərlərə sadiq qalaraq iki ölkənin xalq-
larının inkişafının möhkəm özəyini təşkil 
edən və keçmişdə çiyin-çiyinə mübarizə 
aparmış döyüşçülərə hörmətlə yanaş-
maq hamımız, o cümlədən Fransa üçün 
böyük şərəfdir. 

İtaliyanın Azərbaycandakı konsu-
lu xanım Anna Mariya Biançi diqqətə 
çatdırıb ki, bir vaxt keçmiş SSRİ-nin 
tərkibində olan, indi isə müstəqil dövlət 
olan Azərbaycandan yüzlərlə döyüşçü 
İtaliya müqavimət hərəkatında iştirak 
edib. Azərbaycanlıların Fransa və 
İtaliya müqavimət hərəkatlarında iştirakı 
geniş təbliğ olunmalıdır. Azərbaycan 
zəngin neft ehtiyatları və strateji 
mövqeyinə görə faşistlərin işğalçı-
lıq siyasətinin mərkəzində yer alırdı. 
Hitler SSRİ-yə hücum etdiyi vaxtdan 
etibarən azərbaycanlılar və digər xalqlar 
faşistlərə qarşı vuruşmağa başlayıblar. 
Azərbaycanın və bu xalqın övladlarının 
müharibənin qazanılmasına töhfəsi bö-
yükdür. Onların qəhrəmanlıqları barədə 
çoxsaylı hekayələr, nəşrlər mövcuddur. 

Tədbirdə iştirakına görə 
məmnunluğunu bildirən Anna Mariya Bi-
ançi belə görüşlərin Azərbaycan ilə İtaliya 
arasındakı dostluq münasibətlərinin daha 
da möhkəmləndirilməsi işinə mühüm 
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Azərbaycanlı partizan Bayandur 
Hacıyevin oğlu Nicat Hacıyev ailə 
üzvləri adından Prezident İlham Əliyevə, 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi 
Mədət Quliyevə və bu işdə əməyi olan 
DTX əməkdaşlarına minnətdarlığını 
bildirib. Qeyd edib ki, partizanların 
vərəsələri üçün arzuolunan araşdırma 
nəhayət, dövlətçiliyimizin keşiyində 
ayıq-sayıq dayanan DTX tərəfindən 
həyata keçirilib. O, Fransa və İtaliya 
xalqlarına da minnətdarlığını bildirərək 
atasının və digər azərbaycanlıların 
fədakarlığını, qəhrəmanlığını yüksək 
qiymətləndirilməsindən məmnunluğunu 
diqqətə çatdırıb. 

O, təəssüf hissi ilə qeyd edib ki, məkrli 
qonşularımız öz çirkin niyyətlərindən 
əl çəkməyərək azərbaycanlıların 
qəhrəmanlıqlarını, fədakarlıqlarını min 
bir hiylə ilə ört-basdır etməyə çalışıblar. 
Lakin Azərbaycan övladları tarixboyu 
şöhrətə görə yox, məhz torpağa və xalqa 
görə vuruşduqlarını sübut ediblər. Mənə 
bu yaşımda atamı ikinci dəfə qəhrəman 
kimi görməyə kömək etdiyiniz üçün hər 
kəsə minnətdarlığımı bildirirəm.

Sonra Avropa Müqavimət Hərəkatında 
göstərdikləri xüsusi şücaətə görə 
“Vətənpərvərin sertifikatı” ilə təltif edilmiş 
azərbaycanlı partizanların övladlarına 
DTX-nin arxiv fondlarında saxlanılan 
sertifikatlar təqdim olunub. Sertifikatları 
general-polkovnik Mədət Quliyev, akade-
mik Nailə Vəlixanlı, səfir Orelia Buşez və 
konsul Anna Mariya Biançi azərbaycanlı 
partizanlar - Allahqulu Quliyevin, İbrahim 
İbrahimovun, Əbdürəhman Novruzovun, 
Feyzulla İsmayılovun, Bayandur Hacıye-
vin və Famil Məmmədovun övladlarına 
təqdim ediblər.

AZƏRTAC

Aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşları gömrük xidmətində 
ən son yeniliklər və islahatlarla bağlı məlumatlandırılıb

 � Fevralın 20-də Dövlət Gömrük Komitəsində gömrük 
orqanlarında  həyata keçirilən ən son yeniliklər və islahatlarla bağlı 
aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşları ilə görüş keçirilib.

Tədbir Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Xarici ticarət iştirakçılarının 
“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi 
istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin 
hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 
21 dekabr 2018-ci il tarixli və “Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respubli-
kasının mövqeyinin gücləndirilməsi və xari-
ci ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 22 fevral 
2017-ci il tarixli fərmanlarının icrasından 
irəli gələn məsələlərlə bağlı biznes mühiti 
və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiya-
nın hazırladığı “İcra və kommunikasiya 
planı”na uyğun olaraq təşkil edilib.

Görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsi 
sədrinin birinci müavini, gömrük xidməti 
general-mayoru İsmayıl Hüseynov, DGK 
sədrinin müavini, gömrük xidməti gene-

ral-mayoru Cavad Qasımov, komitənin 
aidiyyəti qurumlarının rəhbərləri və 
nümayəndələri, Vergilər və İqtisadiyyat 
nazirlikləri, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunika-
siya Mərkəzinin nümayəndələri iştirak edib.

DGK sədrinin birinci müavini İsma-
yıl Hüseynov bildirib ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən da-
vamlı iqtisadi inkişaf strategiyası, innovativ 
islahatlar, sahibkarlıq və biznes mühitinin, 
xarici ticarətin inkişafı istiqamətində atılan 
addımlar hesabına ölkəmizin dayanıqlı 
inkişafı təmin edilib. Bütün sahələrdə 
reallaşdırılan uğurlu siyasət Azərbaycanın 
regionda və beynəlxalq aləmdə etibarlı 
tərəfdaş və islahatçı ölkə kimi tanınmasına 
münbit şərait yaradıb. Dünya Bankının 
“Doing Business 2019”  hesabatında 
Azərbaycanın irəliləməsi və islahatçı ölkə 

kimi ön sıralarda yer tutması da görülən 
səmərəli işlərin nəticəsidir.

Komitə sədrinin birinci müavini gömrük 
orqanlarında həyata keçirilən islahatlar 
və yeniliklərə toxunaraq, Prezident İlham 
Əliyevin “Yaşıl dəhliz” buraxılış siste-
mi ilə bağlı 21 dekabr 2018-ci il tarixli 
fərmanından bəhs edib. Bildirilib ki, bu il 
fevralın 1-dən etibarən tətbiqinə başla-
nan sistemdən artıq 100-dən çox biznes 
subyektinə istifadə hüququ verilib və uğurlu 
nəticələr əldə edilib. Bu yenilik sahibkar-
məmur təmasının minimuma endirilməsinə, 
şəffaflığın tam təmin olunmasına, ölkənin 
ixrac potensialının artmasına, münbit biz-
nes mühitinin yaradılmasına, könüllü riayət 
prinsipinin formalaşmasına şərait yaradır.

İsmayıl Hüseynov onu da qeyd 
edib ki, tədbir aidiyyəti dövlət qurum-
ları arasında səmərəli koordinasiya və 
məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi 
istiqamətində atılan addımlardan bi-
ridir və ölkəmizin beynəlxalq reytinq 
göstəricilərinin artırılması istiqamətində 
görülən işlərin və gələcəkdə reallaşdırı-

lacaq vəzifələrin müzakirəsi üçün münbit 
zəmin formalaşdırır.

Sonra Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin 
müavini Cavad Qasımov çıxış edərək 
Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Res-
publikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin 
artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə 
ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdı-
rılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncamına əsasən yaradılan komissiya 
çərçivəsində xarici ticarət üzrə işçi qrupu 
yaradıldığını, aidiyyəti dövlət qurumlarının 
təmsil olunduğu bu qrup tərəfindən cari ilin 
yanvarında tədbirlər planının hazırlana-
raq təsdiq edildiyini bildirb. Qeyd edilib ki, 
planda nəzərdə tutulan tədbirlərin məqsədi 
xarici ticarətin daha asan, sürətli və 
maneəsiz şəkildə həyata keçirilməsini təmin 
etmək, biznes mühitinin yaxşılaşdırılma-
sına, ölkənin ixrac və tranzit potensialının 
artırılmasına münbit şərait yaratmaqdır.

Cavad Qasımov xarici ticarətin həyata 
keçirilməsində gömrük orqanları ilə yanaşı, 
bir sıra dövlət qurumlarının da iştirak etdi-
yini bildirib və diqqətə çatdırıb ki, qurumlar 

arasında koordinasiyanın düzgün təşkili, 
informasiya mübadiləsinin artırılması, 
tətbiq edilən yeniliklər barədə məlumatların 
paylaşılması ümumi işə fayda baxımından 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Daha sonra Dövlət Gömrük Komitəsinin 
əməkdaşları “Yaşıl dəhliz” buraxılış sis-
temi, malların rəsmiləşdirilməsi, gömrük 
nəzarəti ilə bağlı  təqdimatlarla çıxış edib.  
Təqdimatlarda vurğulanıb ki, qarşılıqlı 
etimad və könüllü riayət prinsiplərinə 
əsasən artıq gömrük nəzarəti tədbirlərinin 
bir hissəsi xarici ticarət iştirakçılarının 
öhdəsinə verilib. Belə ki, ixracda nəqliyyat 

vasitələrinə gömrük təminatı plombları sa-
hibkarlar tərəfindən vurularaq sərhəddəki 
çıxış sərhəd gömrük orqanına yola salınır. 
İdxalda isə sərhəddən keçən nəqliyyat 
vasitələri birbaşa sahibkarların anbar-
larına göndərilərək mallara dair gömrük 
bəyannaməsi təqdim olunmaqla göm-
rük orqanının icazəsi ilə plomblar özləri 
tərəfindən açılır.

Görüşdə  mövzuya  aid videoçarxlar da 
nümayiş etdirilib.

 Sonda iştirakçıların sualları cavablan-
dırılıb.

“Xalq qəzeti”

DTX-nin arxiv fondlarında saxlanılan 
tarixi əhəmiyyətli sertifikatların  

təqdim olunması ilə əlaqədar tədbir

Bu il martın 28-də Azərbaycan 
təhlükəsizlik orqanlarının yaranması-
nın 100 illiyi tamam olur. Bu əlamətdar 
tarix münasibətilə keçirilən tədbirlər 
çərçivəsində Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin (DTX) Heydər Əliyev adına 
Akademiyasındakı “Şöhrət” muzeyində 
İkinci Dünya müharibəsi zamanı Avropa 
Müqavimət Hərəkatında göstərdikləri 
xüsusi şücaətə görə vaxtilə Fransa və 
İtaliya hökumətləri və hərbi koman-
danlıqları tərəfindən “Vətənpərvərin 
sertifikatı” ilə təltif edilmiş azərbaycanlı 
partizanların vərəsələrinə DTX-nin arxiv 
fondlarında saxlanılan həmin sertifikatlar 
(şəhadətnamələr) təqdim olunub.
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 � Əvvəla onu qeyd edək ki, bu gün dünyanın 
demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu yolu seçmiş 
(yəni monarxiyanın qorunduğu və ya diktaturanın 
mövcud olduğu ölkələr istisna edilməklə ) bütün 
dövlətlərində müxalifət var və hamı bunu normal 
qarşılayır. Demokratik, hüquqi dövlət qurmuş Azərbaycan 
Respublikasında da müxalifətin olması tamamilə təbiidir 
və böyüklü-kiçikli hamı müxaliflərin haqlarını tanıyır. Daha 
doğrusu, Avropanın ən mükəmməl konstitusiyalarından 
biri kimi qəbul edilən Əsas Qanunumuz bunu tələb edir 
və biz də qanunun tələblərini gözləyirik. 

Amma bir fakt da var ki, bizim 
ölkəmizdəki müxalifətin daxilində 
də öz rəhbərliyinə müxalif mövqedə 
dayananlar çoxdur. Hələ bu harasıdır? 
Müxalif partiyalar arasında mövcud 
olan barışmaz ziddiyyət və qarşıdur-
malar getdikcə daha da kəskinləşir. İş 
o yerə çatıb ki, indi müxalifətçilər həm 
iqtidarın ünvanına şər-böhtan yağdı-
rırlar, həm də “qonşu” partiyanın.  

Ötən ay AXCP tərəfdarları sosial 
şəbəkələrdə yazmışdılar ki, Əli Kərimli 
yanvarın 20-də Şəhidlər xiyabanı-
na yürüş təşkil etmək istəyəndə, 
digər müxalif partiyaların rəhbərləri 
alçaqlıq və şərəfsizlik edərək onu 
dəstəkləmədilər. “Digər müxalif 
partiyanı” təmsil edən bir “hazırca-
vab” isə yazdı ki, alçaq və şərəfsizi 
yaxşı görməyiniz üçün sizə güzgü 
göndərəcəyik. Yəni bu adamlar nəinki 
cəmiyyət arasında, hətta öz aralarında 
belə normal rəftar qaydalarına əməl 
edə bilmirlər. Sonra da deyirlər ki, 
müxalifətin fevralın 23-nə təyin etdiyi 
mitinqə nə üçün icazə verilmədi?

Mitinqə nə üçün icazə 
verilmədiyini əsaslandıracaq çoxsaylı 
faktlar var. Birinci faktı yuxarıda qeyd 
etdik. Əlavə edək ki, Əli Kərimlinin 
“Milli Şura”sının yanvarın 19-da keçir-
diyi mitinqdə ictimai asayişin pozul-
ması, mitinq iştirakçılarının nəqliyyatın 

hərəkətinə maneçilik törətməsi, asayiş 
keşikçilərinə qarşı sərt davranış və 
onların qanuni tələblərinə müqavimət 
göstərilməsi faktlarının araşdırılması 
hələ başa çatmayıb. Üstəlik, keçirmək 
istədikləri yeni mitinqin təşkilatçıları 
belə halların təkrarlanmayacağı 
barədə üzərlərinə heç bir məsuliyyət 
götürmürlər və bunda maraqlı 
da deyillər. Bunun isə bir adı var: 
təxribatçılıq.

Dünyanın sürətlə inkişaf edən 
ölkələrindən birinin – qüdrətli 
Azərbaycan dövlətinin siyasətinə 
müxalif mövqedə dayanmaq istəyən 
insanların ictimai-siyasi proseslərə 
məsuliyyətsiz münasibət bəsləməsi 
isə heç zaman ciddi qəbul edilə 
bilməz. Ona görə də, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti hər hansı kütləvi tədbirin 
keçirilməsini məqbul saymır və 
hüquq-mühafizə orqanlarının araş-
dırmasının başa çatmasını gözləməyi 
məqsədəuyğun hesab edir. Bundan 
başqa, mitinqin təşkilatçıları hər hansı 
qanun pozuntusuna yol verilməyəcəyi 
və aksiyanın idarə olunacağı barədə 
üzərlərinə öhdəlik götürməlidirlər. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan 
Demokrat Partiyasının sədri Sərdar 
Cəlaloğlu bugünkü müxalifətin 
başıpozuq hərəkətlərini ciddi şəkildə 
tənqid etmişdir. Partiya sədrinin 

 “Hurriyet.orq” elektron qəzetində 
verilmiş geniş müsahibəsində belə 
faktlar açıq şəkildə tənqid edilir. 
Sərdar Cəlaloğlu müxalifətçiliyin dedi-
qodudan, şər-böhtan söyləməkdən 
ibarət olmadığını deyir: “Hətta de-
mokratik seçkilər yolu ilə hakimiyyətə 
gəlmiş adamın belə siyasətinə təsir 
etməlisən. Məgər ABŞ-da, Avropada 
müxalifət yoxdur? Orda seçkilər saxta 
keçirilib? Yox. Bu halda Amerikada, 
Avropadakı müxalifətin işi nədən 
ibarətdir? Bax, bizim müxalifət bunu 
başa düşmür. Anlamırlar ki, iqtidar 
demokratik yolla seçilsə belə, yenə 
də ona müxalifət olmaq lazımdır. Bu 
halda müxalifətçilik effektiv idarəetmə 
ilə bağlı olur.”

Partiya sədrinin fikrincə, 
müxalifətdəki bir sıra şəxslər istəmir 
ki, İlham Əliyev ölkəni effektli idarə 
etsin: “Belə düşünürlər ki, Prezident 
qaçqınlar, şəhid alilələri, qazilər, 
ümumən xalqla bağlı düzgün ad-
dım atarsa, onda onu yıxmaq çətin 
olar... Azərbaycan müxalifətinin 
dərk etmədiyi budur. Ona görə də 
müxalifət şüuraltı belə düşünür ki, 
iqtidar nə qədər pis idarə etsə, bu, bir 
o qədər müxalifətin xeyrinədir”. 

Elektorat sarıdan məhsuldar olma-
ğı bacarmayan “Məhsul” müxalifətinin 
son addımlarını xarici qüvvələrin 
təhriki ilə atdığını söyləyən “Yurddaş” 
Partiyasının sədri Mais Səfərli də 
bugünkü müxalifətin ərzi-halı barədə 
maraqlı fikirlər səsləndirib:“Müxalifət 

elə hesab edir ki, küçələrə çıxmaqla 
əhalini öz başlarına toplaya biləcəklər. 
Fakt isə bundan ibarətdir ki, bu günə 
qədər onlar tərəfindən keçirilən aksi-
yaların heç bir nəticəsi olmayıb. Çünki 
xalqın müxalifətə heç bir siyasi dəstəyi 
yoxdur. Bu baxımdan növbəti aksiya-
ların əvvəlki aksiyalardan heç bir fərqi 
olmayacaq. Bir sözlə, radikal müxalifət 
düşərgəsində özlərini lider hesab 
edən şəxslər cəmiyyətin gözündən 
düşmüş insanlardır. Yəni cəmiyyət 
müxalifətdən imtina edib”. 

Mais Səfərlinin fikrincə, müxalifət 
düşərgəsini təmsil edən liderlər heç 
vaxt bir-birinin varlıqlarını qəbul 
etməyiblər: “Yəni hər zaman biri özü-
nü digərindən üstün tutub. Ona görə 
də müxalifət təmsilçiləri ayrı-ayrılıq-
da aksiyalar keçirirlər. Bu ünsürlərin 
bir-birini qəbul etməməsinin birinci 
səbəbi “liderlərin” şəxsi ambisiyaları-
nın olması ilə bağlıdır. Çünki müxalifət 
“liderlərinin” hər biri ana müxalifət 
olmaq istəyir. Bu iddialar isə absurd və 
mənasızdır”. Belə olan halda nə üçün 
hansısa mitinqin keçirilməsinə icazə 
verilməlidir?

Sonda bir daha qeyd edək ki, 
xalqa və milli dövlətçiliyə qarşı mənəvi 
terror törətmək istəyən heç kəs öz 
istəyinə nail ola bilməyəcək. Çünki 
dövlət var, onun qanunları mövcud-
dur və bu xalq öz dövlətini qoruyur, 
dövlət başçısını isə dəstəkləyir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun təşkilatçılığı ilə ölkənin aparıcı 
kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri fevralın 21-də 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
rəhbərliyi ilə görüşüb, 
xidmətin fəaliyyəti ilə 
yaxından tanış olublar. 

Tədbirdə Dövlət Miqrasiya 
Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov, 
Fondun icraçı direktoru Vüqar 
Səfərli, DMX-nin məsul vəzifəli 
şəxsləri, eləcə də 20-dək aparıcı 
kütləvi informasiya vasitələrinin 
rəhbərləri iştirak ediblər. 

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
rəisi Vüsal Hüseynov qonaqları 
səmimi salamlayaraq Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin yüksək diqqət və 
qayğısı ilə xidmətin fəaliyyətinin 

müasirləşdirilməsi və müasir dövrün 
çağırışlarına uyğunlaşdırılması 
istiqamətində gerçəkləşdirilən 
kompleks tədbirlər barədə məlumat 
verib. V.Hüseynov bildirib ki, xidmət 
üzərinə düşən vəzifələri qanunçu-
luq, humanizm, şəffaflıq prinsipləri 
əsasında həyata keçirərək insan və 
vətəndaş məmnunluğunun təmin 
olunmasını əsas hədəflər kimi 
müəyyənləşdirib. 

V.Hüseynov bildirib ki, xidmətin 
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinə 
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin ölkədə olduğu yer üzrə 
qeydiyyatı, miqrasiya qaydalarına 
əməl etmələrinə nəzarətin həyata 
keçirilməsi, vətəndaşlığa qəbul, 
bərpa və xitam verilməsi, müvəqqəti 
və daimi yaşama icazələrinin, iş 
icazələrinin verilməsi, vətəndaşlıq 

mənsubiyyətinin və qaçqın statu-
sunun müəyyən edilməsi, qanun-
suz miqrasiyaya qarşı səmərəli 
mübarizənin, habelə miqrasiya 
uçotunun təşkili, readmissiya 
məsələlərinin həlli və miqrasiya 
qanunvericiliyinin şərhi məqsədilə 
maarifləndirmə işinin aparılması və 
digər məsələlər aiddir.  

Xidmət rəisi həmçinin vurğula-
yıb ki, miqrasiya proseslərinin daha 
çevik və mütərəqqi iş metodları 
əsasında tənzimlənməsi məqsədilə 
bu sahə üzrə qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi xüsusi diqqət 
mərkəzindədir. Məqsəd ölkəmizə 
gələn əcnəbilərin qeydiyyatı və 
yaşaması ilə bağlı məmnunluğunun 
təmin edilməsi, turizm baxımından 
cəlbediciliyin artması və sahibkarlı-
ğın inkişafının dəstəklənməsidir. 

V.Hüseynovun sözlərinə əsasən, 
aparılan islahatlar nəticəsində 
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin Azərbaycanda olduğu 
yer üzrə qeydiyyatının  müddəti 
10 gündən 15 günədək uzadılıb. 

Xidmət rəisi qeyd edib ki, miqrasiya 
qanunvericiliyini pozduğuna görə 
haqqında inzibati cərimə növündə 
inzibati tənbeh tədbiri tətbiq edilmiş 
əcnəbilər artıq cəriməni ödəmədiyi 
təqdirdə ölkə ərazisini barələrində 
ölkəyə təkrar girişlərinə hər han-
sı məhdudiyyət tətbiq edilmədən 
tərk edə bilir: “İnzibati qaydada 
ölkədən kənara çıxarılma halları 
istisna olmaqla, cəriməni ödədikdən 
sonra isə onların ölkəyə sərbəst 
gəlmələri təmin edilib. Miqrasiya 
Məcəlləsində əcnəbilər tərəfindən 
son üç ildə iki dəfə miqrasiya qanun-
vericiliyi əleyhinə olan inzibati xəta 
törədildikdə onların ölkəyə girişlərinə 
5 il qadağa qoyulmasını nəzərdə 
tutan müddəa da ləğv olunub. Daimi 
yaşama icazəsinin alınmasına 
imtina verilmiş əcnəbilərin sadəcə 
ərizə ilə (digər əlavə sənədləri 
təqdim etmədən) müvəqqəti yaşama 
icazəsi almaq üçün Dövlət Miqrasiya 
Xidmətinə müraciət edə bilirlər”. 

Çıxışını davam etdirən 
V.Hüseynov bildirib ki, ölkədəolma, 
yaşama, yaxud ölkə ərazisindən 
tranzitləkeçmə qaydalarının pozul-
masına görə inzibati məsuliyyətə 
cəlb olunmuş əcnəbilərə inzibati 
məsuliyyətə cəlb olunmalarına 
səbəb olmuş halın aradan qaldı-
rılması üçün 10 gün vaxt verilir: 

“Vizası və ya müvəqqətiolma 
müddətinin uzadılması barədə 
qərarı, yaxud müvəqqəti və ya daimi 
yaşamaq üçün icazəsi ləğv edildikdə 
barəsində kənaraçıxarma haqqında 
qərar qəbul edilmiş əcnəbilər müva-
fiq sənədlərin ləğv edilməsinə səbəb 
olmuş əsaslar aradan qalxdıqda 
məhdudiyyət müddətinin bitməsini 
gözləmədən ölkəyə sərbəst gələ 
bilərlər”.

V.Hüseynov 2018-ci ilin dekabr 
ayında Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
“MİGAZ” mobil tətbiqinin istifadəyə 
verilməsini də mühüm yeniliklərdən 
biri kimi dəyərləndirib. Xidmət rəisi 
bildirib ki, Azərbaycan, ingilis və rus 
dillərində hazırlanmış mobil tətbiq 
üzərindən birbaşa əlaqə vasitəsilə 
zəng və sorğuların cavablan-
dırılmasını da həyata keçirmək 
mümkündür: “Yaxın gələcəkdə dil 
seçimi menyusu zənginləşdiriləcək. 
Yüksək interaktivliyi ilə seçilən 
mobil tətbiq vasitəsilə istifadəçilərə 
istər qeydiyyat, istərsə də digər 
elektron xidmətlərlə bağlı mütəmadi 
yeniliklər, bildirişlər göndəriləcək. 
Tətbiqin istifadəsi əcnəbi 
vətəndaşların olduğu yer üzrə qey-
diyyatına; müvəqqəti və daimi ya-
şamaq üçün icazələrin alınmasına; 
məhdudiyyətin və müraciət statusu-
nun yoxlanmasına; onlaynödəmə 
və növbəyədurmaya; “ASAN Viza” 
və xidmətin digər istiqamətləri üzrə 

servis xidmətlərinə mobil tətbiq 
üzərindən çıxış əldə etməyə imkan 
verir”. 

V.Hüseynov qeyd edib ki, 
hazırda əcnəbilərin ölkəmizdə ən 
çox istifadə etdiyi xidmətlərindən 
biri olduğu yer üzrə qeydiyyatdır: 
“Onlar ölkəmizdə 15 gündən artıq 
müddətdə qaldıqda ünvan qeydiy-
yatı aparılmalıdır. Bundan sonra 
əcnəbilər və vətəndaşlığı olma-
yan şəxslər mobil tətbiq vasitəsilə 
elektron xidmətlərdən mobil tele-
fonla onlayn qaydada daha asan 
şəkildə istifadə edə və təxminən 
beş dəqiqədə bu qeydiyyatı həyata 
keçirə bilərlər”.

Xidmət rəisi həmçinin vurğulayıb 
ki, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fi-
ziki və hüquqi şəxslərin şikayətlərinə 
baxılması sahəsində şəffaflığın və 
obyektivliyin təmin edilməsi, onların 
hüquqlarının müdafiəsi xüsusi 
diqqət mərkəzindədir. V.Hüseynov 
bu məqsədlə Dövlət Miqrasiya 
Xidməti yanında Appelyasiya Şura-
sının, eləcə də işəgötürənlərə zəruri 
məlumatların çatdırılması, miqrasiya 
sahəsində qanunvericiliyin sahib-
karlığa təsirinin qiymətləndirilməsi, 
əcnəbi işçi qüvvəsinə tələbatın 
təmin edilməsi zamanı yaranan 
çətinliklərin və sahibkarları narahat 
edən məsələlərin həlli məqsədilə 
Xidmət yanında Məşvərət Şurasının 
yaradıldığını diqqətə çatdırıb. 

Qısa müddətdə həyata keçirilən 
islahatların uğurlu nəticələr verdi-
yini deyən V.Hüseynov əlavə edib 
ki, 2017-2018-ci illərdə “ASAN 
xidmət indeksi” üzrə mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları sırasında ən 
yüksək nəticəni 68,98 faizlə Dövlət 
Miqrasiya Xidməti göstərib. 

Xidmət rəisi DMX-nın 
fəaliyyətində səmərəliliyin daha da 
yüksəldilməsi üçün maarifləndirmə 
və məlumatlandırma işinin təşkilinə 
də xüsusi əhəmiyyət verildiyi-
ni  diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, 
bu məqsədlə sosial şəbəkələrin 
imkanlarından istifadəyə xüsusi 
önəm verilir, xidmətin rəsmi “Tvitter”, 
“Facebook” səhifələri, “Youtube” 

kanalı fəaliyyət göstərir.
Sonra çıxış edən fondun icraçı 

direktoru Vüqar Səfərli görüşün 
təşkilində göstərdiyi dəstəyə 
görə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
rəhbərliyinə təşəkkünü bildirib və 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi baxımından belə 
tədbirlərin əhəmiyyətindən söz açıb. 

Vüqar Səfərli ölkə rəhbərliyinin 
mediaya yüksək diqqət və qay-
ğısının nəticəsi kimi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin 2008-ci il 31 iyul 
tarixli sərəncamı ilə «Azərbaycan 
Respublikasında kütləvi informa-
siya vasitələrinin inkişafına dövlət 
dəstəyi Konsepsiyası”nın təsdiq 
edildiyini bildirib. İcraçı direktor 
konsepsiyadan irəli gələn vəzifələrin 
reallaşdırılması üçün dövlətimizin 
başçısının 3 aprel 2009-cu il tarixli 
sərəncamı ilə Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradıl-
dığını bildirib. Vüqar Səfərli fondun 
yaradılmasının xüsusən də çap me-
diasının üzləşdiyi problemlərin həlli 
baxımından əhəmiyyətini diqqətə 
çatdırıb. 

İcraçı direktor fondun fəaliyyət 
göstərdiyi 10 il müddətində 
qəzetlərin maddi-texniki ba-
zasının möhkəmləndirilməsi, 
jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin 
yüksəldilməsi və sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində real-
laşdırdığı çoxsaylı layihələr barədə 
məlumat verib. V.Səfərli fondun 
maliyyə dəstəyi ilə hazırda qəzetlərə 
maliyyə dəstəyinin göstərildiyini, 
habelə jurnalistlər üçün müntəzəm 
olaraq fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqələrinin təşkil olunduğu-
nu bildirib. Beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi məqsədilə reallaşdı-
rılan layihələr barədə məlumat 
verən V.Səfərli fondun təşkilatçılığı 
ilə aparıcı media qurumlarının 
nümayəndələrinin müxtəlif ölkələrə 
işgüzar səfərlərinin təşkil olunduğu-
nu vurğulayıb. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
yüksək diqqət və qayğısı ilə dövlət 
büdcəsi hesabına jurnalistlərin 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlərdən söz açan 
V.Səfərli bunu dünyada analo-
qu olmayan sosial layihə kimi 
dəyərləndirib. İcraçı direktor 
dövlətimizin başçısının müvafiq 
sərəncamları əsasında indiyədək 
iki binanın yüksək səviyyədə inşa 
edilərək istifadəyə verildiyini, 411 
nəfər jurnalistin mənzillə təmin olun-
duğunu bildirib. V.Səfərli hazırda 
üçüncü binanın inşasının sürətlə 
davam etdirildiyini və 2020-ci ilin 

iyulunda jurnalistlərin istifadəsinə 
veriləcəyini diqqətə çatdırıb. 

İcraçı direktor mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti orqanları, eləcə də 
dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın 
dərinləşdirilməsi məqsədinə xidmət 
edən birgə tədbirlərin təşkilinin 
fondun fəaliyyətinin prioritet 
istiqamətlərindən biri olduğunu qeyd 
edib. V.Səfərli bildirib ki, Dövlət 
Miqrasiya Xidmətində təşkil olun-
muş görüş KİV-lə bu DMX arasında 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, 
habelə ictimaiyyətin bu sahədə 
görülmüş işlər barədə dolğun 
məlumatlandırılması baxımından 
vacib əhəmiyyət kəsb edir.  

Görüşdə çıxış edən Milli 
Məclisin deputatı, “Yeni Azərbaycan” 
qəzetinin baş redaktoru Hikmət 
Məmmədov, “Xalq qəzeti”nin baş 
redaktoru Həsən Həsənov, “Səs” 
qəzetinin baş redaktoru Bəhruz 
Quliyev, “İki sahil” qəzetinin baş 
redaktoru Vüqar Rəhimzadə, “525-
ci qəzet”in baş redaktoru Rəşad 
Məcid, “Olaylar” qəzetinin baş 
redaktoru Yunus Oğuz, “Trend” İn-
formasiya Agentliyinin baş direktoru-
nun müavini Arzu Nağıyev, “Mövqe” 
qəzetinin baş redaktoru Rasim Bay-
ramov Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
fəaliyyətində son aylarda qabarıq 
hiss olunan yenilikləri təqdir edərək 
xidmətin yeni rəhbərinin müasir 
çağırışlara cavab verən islahatlarını 
razılıqla vurğulayıblar. Çıxış edənlər 
xidmətin tətbiq etdiyi yeniliklərin 
ölkəmizin beynəlxalq imicinin 
yüksəldilməsi, turizm cəlbediciliyinin 
yüksəldilməsi və ümumən milli 
təhlükəsizliyinin qorunması baxımın-
dan əhəmiyyətindən söz açıblar. 

Xidmət rəisi V.Hüseynov daha 
sonra KİV rəhbərlərini maraqlandı-
ran sualları ətraflı cavablandırıb.

Fondun icraçı direktoru 
V.Səfərli sonda media ilə səmərəli 
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə 
verdiyi töhfəyə görə Dövlət Miq-
rasiya Xidmətinin rəhbərliyinə 
təşəkkürünü bildirib, belə müştərək 
layihələrin gələcəkdə də davam 
etdiriləcəyinə əminliyini ifadə edib. 

Xidmətin rəisi V.Hüseynov öz 
növbəsində xidmətin fəaliyyətinin 
media üçün daim açıq olduğunu 
vurğulayaraq kütləvi informasiya 
vasitələri ilə əməkdaşlığın vacibliyini 
qeyd edib, habelə görüşün təşkilinə 
görə fondun rəhbərliyinə və KİV 
rəhbərlərinə təşəkkürünü bildirib. 

Sonda tədbir iştirakçıları 
xidmətin Heydər Əliyev Muzeyi ilə 
tanış olub, xatirə şəkili çəkdiriblər. 
Xidmətin 24 saat fəaliyyət göstərən 
Çağrı mərkəzi və qəbul şöbəsinin işi 
ilə yaxından tanışlıq da qonaqlarda 
xoş təəssürat yaradıb. 

“Xalq qəzeti”

Araz ƏLİZADƏ: 
Mitinq keçirilməsinə 

heç bir əsas görmürəm
 � Azərbaycanda hökm sürən davamlı sabitlik, ölkənin iqtisadi 

inkişafı, yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin həyat tərzinin daha 
da yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, bununla 
yanaşı son vaxtlar respublikamızda keçirilən mötəbər beynəlxalq 
tədbirlərin geniş vüsət alması antimilli dairələrin narahatlığına səbəb 
olub. Müxalifət adından istifadə edərək ölkədə qarşıdurma yaratmaq 
istəyən belə ünsürlər antiazərbaycan qüvvələrin növbəti sifarişini yerinə 
yetirmək üçün fevralın 23-də mitinq keçirmək həvəsinə düşüblər.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti adlarını 
“Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası” qoyan 
bu qondarma qurumun mitinq müraciətinə 
mənfi cavab verib. Radikal müxalifət 
nümayəndələrinin keçirmək istədikləri mitinqə 
icazə verilməməsi ictimaiyyət nümayəndələri, 
siyasi partiya sədrləri, həmçinin ziyalılar 
tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Azərbaycan 
Sosial Demokrat Partiyasının (ASDP) 
sədri, Milli Məclisin deputatı Araz Əlizadə 
radikal müxalifətin mitinq keçirməsi sifari-
şinin xarici ağalarından gəldiyini dedi:

– Hazırda ölkəmizdə hər hansı bir mitinq 
və ya kütləvi etiraz aksiyası keçirməyə eh-
tiyac yoxdur. Bu istəyə düşənlərin məqsədi 
başadüşüləndir. Onlar Azərbaycanın inkişa-
fını, əlaqələrinin getdikcə genişlənməsini, 
əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 
yüksəldilməsini istəməyən antiazərbaycan 
qüvvələrin əlində alətə çevrilənlərdir. Fürsət 
düşən kimi, həmin alətlərdən bir vasitə kimi 
istifadə olunur. Təbii ki, “zəhmət haqlarını” 
ödəmək şərtilə. Güman edirəm ki, radikal 
müxalifətin xarici ağaları bu dəfə qrantın 
məbləğini də artırıblar. Ona görə də belə 
canfəşanlıqla mitinq keçirmək həvəsinə 
düşüblər.

Mən mitinqin təşkilatçılarından so-
ruşmaq istərdim: meydana çıxıb nə tələb 
edəcəksiniz? Son günlər ölkə Preziden-
ti əhalinin sosial müdafiəsinin daha da 
gücləndirilməsi istqamətində bir-birinin 
ardınca çox əhəmiyyətli sərəncamlar im-
zalayıb. Minimum əməkhaqqı, minimum 
pensiya, tələbələrin təqaüdləri xeyli qaldı-
rıldı. 11 min manat birdəfəlik yardım alacaq 
həlak olmuş hərbiçilərin varislərinin sayı 2 
mindən çox artırıldı. Uğurlu islahatlar hələ 
də davam etdirilir. Hansı birini deyəsən? 
Bütün bunların müqabilində etiraz aksiyası 
keçirməyə lüzum varmı? Bu həvəsə düşənləri 
əxlaqsız və tərbiyəsiz adlandırıram. Onlar öz 
tərbiyəsizliklərini yanvarın 20-də də nümayiş 

etdirdilər. Əhali Vətən yolunda canını qur-
ban verən şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət 
etməyə gedən zaman mitinq keçirməyə adam 
tapmayan radikal müxalifət nümayəndələri 
özlərini izdihamın qarşısına verərək guya 
bu qədər əhalinin onların ardınca gəldiyini 
sübut etmək istəyirdilər. Bu tərbiyəsizlər 
hətta həmin gün də öz ”əxlaqlarını” nümayiş 
etdirərək yersiz şüarlar səsləndirir, bunun-
la da şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlik 
edirdilər. Belə ünsürlərdən Vətən, xalq, millət 
təəssübkeşi olarmı? Qondarma Milli Şuranın 
üzvlərinin yanvarın 19-da keçirdikləri mitinq 
zamanı onların təhlükəsizliyini təmin edən 
asayiş keşikçilərinə qarşı sərt davranışları, 
qanuni tələblərə məhəl qoymamaları nə tez 
unuduldu?

Bunların fikri ölkədə qarşıdurma 
 yaratmaq, həyata keçirilən islahatlara 
kölgə salmaqdır. Mən bunu nankorluq və 
əxlaqsızlıq hesab edirəm. Ona görə də belə 
əxlaqsızların heç bir səbəb olmadan meydan-
lara çıxıb haray-həşir salmalarının qarşısının 
alınmasının tərəfdarıyam.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Antimilli qrupların özünü müxalifət 
adlandırması mənəviyyatsızlıqdır

Müxalifət funksionerləri arasında barışmaz 
zidiyyət və ciddi qarşıdurma var

KİV rəhbərləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olublar



Vyanada ATƏT Parlament 
Assambleyasının 18-ci  

qış sessiyası işə başlayıb

 � Fevralın 21-də Vyanada ATƏT Parlament Assambleyasının (ATƏT PA) 
18-ci qış sessiyası işə başlayıb. 

ATƏT-ə üzv olan 57 ölkədən 300-
dək deputatın iştirak etdiyi sessiyada 
Azərbaycanı Milli Məclis sədrinin mü-
avini Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə 
nümayəndə heyəti təmsil edir. Nümayəndə 
heyətinə Milli Məclisin deputatları Azay 
Quliyev, Tahir Mirkişili, Elşad Həsənov, 
Kamran Nəbizadə və Ülviyyə Ağayeva 
daxildir. 

Sessiya çərçivəsində keçiriləcək 
komitə iclaslarında “Uzanan münaqişələrin 
həlli üçün ATƏT-in imkan və 
mexanizmləri”, “ATƏT regionunda kor-
rupsiya, pulların yuyulması və terrorizmin 
maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə sahəsində 
səmərəli idarəetmə”, “Fövqəladə 

vəziyyətlərdə insan hüquqlarının qanuni 
məhdudlaşdırılmasının təsir sahələri” və 
digər mövzularda fikir mübadiləsi aparıla-
caq. 

İki gün davam edəcək sessiya 
çərçivəsində hər üç komitənin (siya-
si məsələlər və təhlükəsizlik, iqtisadi 
məsələlər, elm, texnologiya və ətraf mühit, 
eləcə də demokratiya, insan haqları və 
humanitar məsələlər) iclasları keçiriləcək. 
Sessiyanın işinə hər üç komitənin birgə 
iclası ilə yekun vurulacaq.

Elgün NİFTƏLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vyana

Levan ÇİXEİDZE: Gürcüstan parlamenti 
Xocalı soyqırımını rəsmən tanımalıdır

 � Xocalıda törədilən cinayət bir millətə qarşı soyqırımıdır. Bu faciəyə 
bütün dünya ictimaiyyəti, o cümlədən Gürcüstan dövləti qiymət verməlidir. 
Cinayətkarlar layiq olduqları cəzanı almalıdırlar.

Bu sözləri müsahibəsində  gürcü polito-
loq Levan Çixeidze söyləyib.

O deyib ki, Qafqazda sülhə nail olmaq 
üçün münaqişələr öz ədalətli həllini tap-
malıdır. Dünya ictimaiyyəti bunun üçün 
bütün səyləri birləşdirməli, işğalçı ölkələrə 
qarşı birgə mübarizə aparılmalıdır. Bu cür 
cinayətlərin təkrar olunmaması üçün biz 
də öz sözümüzü deməliyik. Gürcüstan 

parlamenti Xocalı soyqırımının tanınması 
ilə bağlı qərar qəbul etməlidir. Azərbaycan 
bizim strateji tərəfdaşımızdır. Bizə dost və 
qardaş olan bir xalqın başına gətirilənlərə 
biganə qala bilmərik.

Xətayi ƏZİZOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tbilisi

“Azərbaycanın ÜTT-yə 
üzvlüyü ilə bağlı UNEC-də 

faydalı müzakirələr aparıldı”

 � Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetində (UNEC) “Azərbaycanın 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) 
üzvlük prosesi və ticarət siyasətinə dəstək” 
mövzusuna həsr olunan tədbir keçirilib.
Azərbaycan Respublikası UNEC-in Beynəlxalq Əməkdaşlıq 

Departamentinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə ÜTT-nin 
texniki yardım və koordinasiya şöbəsinin rəhbəri Dr.Martin və 
universitetin professor-müəllim heyəti iştirak edib.

UNEC-in Beynəlxalq Əməkdaşlıq Departamentinin direktoru 
Sənnur Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlük prosesinə 
və ticarət siyasətinə dəstək olmaq məqsədilə universitetdə dövlət 
qurumlarının nümayəndələrinin və Dr.Martin Smitzin iştirakı ilə 
seminar və dəyirmi masalar təşkil olunub, müzakirələr aparılıb. 

UNEC-də olmaqdan məmnunluğunu ifadə edən Dr.Martin 
Smitz universitetdə 3 gün ərzində çox səmərəli işgüzar görüşlərin 
keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Aparılan müzakirələri, eləcə də 
universitetin professor-müəllim heyəti ilə görüşü Azərbaycanın 
ÜTT-yə üzvlüyünün sürətləndirilməsi istiqamətində müsbət addım 
kimi dəyərləndirib. Azərbaycanın təşkilata 1997-ci ildən üzvlüklə 
bağlı müraciət etdiyini vurğulayan məruzəçi, üzvlük prosesi ilə 
bağlı ikitərəfli, həm də çoxtərəfli danışıqların uğurla davam etdi-
yini, həmçinin, milli qanunvericiliyin ÜTT-nin müvafiq sazişlərinin 
tələblərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində işlərin aparıldığını 
qeyd edib. Təşkilat rəsmisi ÜTT-nin Azərbaycanla əməkdaşlıq 
etməkdə maraqlı olduğunu bildirib.

Tədbirdə professor və müəllimlərin ÜTT-yə üzvlü-
yün əhəmiyyəti barədə suallarını cavablandıran qonaq bu 
əməkdaşlığın dünya ölkələri ilə daha sıx ticarət əlaqələrinin 
qurulmasına, yeni bazarlara çıxış imkanı əldə olunmasına, daxili 
bazarın libarallaşdırılmasına, məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin 
artırılmasına, eləcə də qlobal dəyərlər zəncirinə qoşulmağa, 
xarici invectisiyaların cəlb olunmasına və digər müsbət amillərə 
xidmət etdiyini bildirib.

Üç gün ərzində davam edən beynəlxalq seminarlarda 
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, Xarici İşlər 
Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, M aliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası, Mərkəzi Bank, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası 
və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər. 

Elnarə ÖMƏROVA

Azərbaycanın din xadimləri Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar 
dünya dini liderlərinə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət ediblər

 � Fevralın 21-də Azərbaycanın dini liderləri Xocalı soyqırımının 27-ci 
ildönümü ilə əlaqədar dünya dini liderlərinə və parlamentlərinə, BMT, ATƏT, 
Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsinə müraciət ediblər.

Müraciəti Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə, Bakı və Azərbaycan arxiye-
piskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ 
yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevda-
yev imzalayıblar. 

Müraciətdə deyilir: O bir olan Yaradanın 
adı ilə! Biz, milyonlarla azərbaycanlının 
iradəsini ifadə edərək, Azərbaycanın Qara-
bağ bölgəsində yerləşən Xocalıda törədilmiş 
soyqırımının 27-ci ildönümü ərəfəsində 
dinindən, dilindən və milli mənsubiyyətindən 
asılı olmayaraq bütün dünya ictimaiyyətinə 
bir daha müraciət edirik.

Azərbaycan xalqının qan yaddaşında 
həkk olunmuş tarixi fakt ondan ibarətdir 
ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə erməni işğalçıları öz havadarlarının 
köməyi ilə Xocalı şəhərinə qəfil silahlı bas-
qın edib və oranın dinc, silahsız əhalisinə 
qarşı amansız kütləvi qırğın törədib. 
Azərbaycanın Xocalı şəhərində həmin gecə 
erməni silahlı quldurları tərəfindən qocalar, 
uşaqlar, hamilə qadınlar da daxil olmaqla 
613 nəfər mülki əhali xüsusi qəddarlıqla 
qətlə yetirilib. Xocalı şəhəri yerlə-yeksan 
edilib, əhalinin 150 nəfəri itkin düşüb, 1275 

nəfər əsir götürülərək ağır işgəncələrə 
məruz qalıb, vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş 
dinc sakinlərin meyitlərinin üzərində ağla-
sığmaz təhqiramiz hərəkətlər edilib.

Beynəlxalq hüquqa görə, genosid sülh 
və bəşəriyyət əleyhinə yönələn ən ağır 
cinayətlərdəndir. Mahiyyəti etibarilə, Xocalı 
faciəsi Holokost, Hernika, Xatın soyqırımları 
kimi insanlığa qarşı törədilmiş cinayətlərlə 
eyni qəbildəndir. Ermənistanın Azərbaycana 
təcavüzü nəticəsində Azərbaycan xalqı öz 
doğma torpaqlarında etnik təmizləməyə, 
fiziki və mənəvi terrora məruz qalıb, erməni 
ekstremistləri ərazimizin 20 faizini işğal edib, 
bir milyondan artıq azərbaycanlını doğma 
yurdlarından didərgin salıb, zəbt etdikləri 
Qarabağ torpaqlarında vandalizm aktları 
həyata keçirərək tarixi, dini və mədəniyyət 
abidələrimizi məhv ediblər. Xocalıda 
məqsədyönlü soyqırımı aktı isə erməni 
vəhşiliklərinin kulminasiya nöqtəsidir.

İyirmi yeddi il müddət keçməsinə bax-
mayaraq, erməni terrorçuları törətdikləri 
cinayətlərə görə hələ də cəza almayıb, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik 
Şurasının 4 məlum qətnaməsinin 
tələbləri bu günədək yerinə yetirilməyib. 

Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyətə 
mütəmadi müraciətlərinə obyektiv yanaşan 
dünyanın bir sıra dövlətləri və beynəlxalq 
təşkilatlar Xocalı soyqırımını tanısa da, 
təəssüf ki, bu dəhşətli cinayətə etinasız 
yanaşanlar da mövcuddur.

Bu gün dünyada baş verən zorakı-
lıq halları, terrorizm və ekstremizm kimi 
cinayətlərin təməlində bəzi dövlətlərin, 
təşkilatların və dini liderlərin problemlərə 
münasibətindəki ikili standartlar, rasizm, 
antisemitizm, ksenofobiya, islamofobiya 
kimi təhlükəli meyillər dayanır. Bu yanaş-
ma səbəbindən törədilən qətliamlar, o 
cümlədən Xocalı faciəsi layiqli qiymətini 
almadıqca, yeni-yeni bəşəri cinayətlərə 
yol açılır, dünyanın müxtəlif bölgələrində 
soyqırımlarının təkrarlanmasına, terror, 
ekstremizm, separatçılıq üçün zəmin yara-
nır. Çox böyük təəssüf doğuran məqamdır 
ki, bəzi dövlətlər real tarixi soyqırımla-
rının deyil, saxta soyqırımı iddialarının 
tanınması yönündə səylərini əsirgəmirlər. 
Beynəlxalq müstəvidə tarixi faktlara 
əsaslanmayan hadisələrin qərəzli şəkildə 
siyasiləşdirilərək haqsız iddialara yol açma-
sı yönündə meyillər bizi narahat edir. Belə 
təəssübkeşlik heç bir vəchlə qəbul oluna 
bilməz!

Azərbaycanın üzləşdiyi bu təcavüz 
və onun nəticəsində bir milyonluq qaçqın 
və məcburi köçkün probleminə biganə 

münasibət bəslənməsinin, soydaşları-
mızın erməni ekstremistləri tərəfindən 
öz doğma yurd-yuvalarından didərgin 
salınmasının hesabının sorulmaması 
nəticəsində erməni tərəfi təxribatlarından 
nəinki əl çəkmir, öz dədə-baba yurd-
larında uyuyan qohumlarının qəbirini 
ziyarət edən vətəndaşlarımızı əsir, girov 
götürərək onlara qarşı işgəncələr tətbiq 
edir, meyitlərin qaytarılması məsələsində 
belə beynəlxalq konvensiyalara əməl 
etməkdən boyun qaçırır. Xocalı qətliamında 
əli olanların tarixin mühakiməsindən boyun 
qaçıra bilməyəcəkləri məlumdur və bunun 
əlamətləri artıq göz qabağındadır. Xo-
calı canilərinin soyqırımı cinayətinə görə 
beynəlxalq tribunala çıxarılacağı gün uzaq-
da deyil, inşallah!

Biz, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif 
konfessiyalardan olan din xadimləri 
Azərbaycanın dövlət rəhbərinin ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün bərpası yönündə 
səylərinin uğurla nəticələnməsinə inanır, 
bunun üçün dualar edirik. Biz Vətənimizin 
ayrılmaz hissəsi olan Qarabağda tor-
paqlarımızın azad olması uğrunda həlak 
olmuş bütün şəhidlərin, o cümlədən Xocalı 
şəhidlərinin əziz xatirəsini daim uca tutur, 
onların ruhlarına Allahdan rəhmət diləyirik. 
Biz, din xadimləri bütün dünya xalqlarına 
sülh, səadət, əmin-amanlıq və rifah diləyir, 
Dağlıq Qarabağda beynəlxalq hüquq 
çərçivəsində sülh yolu ilə ədalətin bərqərarı, 
qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın 
öz doğma torpaqlarına qayıtması üçün dua-
lar edir, səylərimizi əsirgəmirik. Bu məramla 
dünyanın dini liderlərinə, parlamentlərə, 
beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquq-
ları üzrə Avropa Məhkəməsinə bir daha 
müraciət edərək, onları Azərbaycan xalqına 
qarşı erməni ekstremistlərinin təcavüzünə 
və vəhşiliklərinə prinsipial siyasi, hüquqi 
qiymət verməyə, Xocalıda törədilən cinayəti 
soyqırımı aktı kimi tanımağa çağırırıq.

Qoy Uca Yaradan hamımıza savab 
əməllərdə və ədalətli olmaqda yardımçı 
olsun! Amin!. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası 
Gənclər Fondunun Müşahidə 
Şurasının iclası

 � Bakı Gənclər Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər Fondunun Müşahidə Şurasının 2019-cu ildə ilk iclası 
keçirilib. 

Fonddan bildiriblər ki, iclasda 
Müşahidə Şurasının gündəliyi 
müzakirə edilib və 2018-ci ildə 
görülən işlər barədə hesabat təqdim 
olunub. 

Sonra Gənclər Fondunun 2019-
cu il üçün fəaliyyət planı müzakirə 
olunaraq təsdiqlənib. Həmçinin 
Gənclər Fondunun maddi-texniki 
bazası əsasında yeni fəaliyyətə 
başlayan Gənclərin Karyera və İnki-

şaf Mərkəzinin iş planı və strukturu 
müzakirə olunub. 

İclasda Müşahidə Şurasının 
sədri, Prezident Administrasiya-
sının gənclər siyasəti və idman 
məsələləri şöbəsinin müdiri Yusuf 
Məmmədəliyev, Müşahidə Şura-
sının üzvləri – gənclər və idman 
nazirinin müavini İntiqam Babayev, 
təhsil nazirinin müavini Məhəbbət 
Vəliyeva, mədəniyyət nazirinin 

müavini Rafiq Bayramov, əmək və 
əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin 
müavini Mətin Kərimli, “Gənclərin 
İntellektual İnkişafına Yardım” İcti-
mai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri 
Seymur Orucov, Azərbaycan Res-
publikası Gənclər Təşkilatları Milli 

Şurasının sədri Məryəm Məcidova, 
“Cavan” Gənclər Hərəkatı İctimai 
Birliyinin icraçı direktorunun müavini 
Murad Ağabəyli və “Gələcəyə Kör-
pü” Gənclər İctimai Birliyinin sədri 
Seymur Vəliyev iştirak ediblər.

AZƏRTAC

Azərbaycan-İtaliya iqtisadi əməkdaşlığının 
genişləndirilməsi müzakirə olunub

 � Azərbaycan ilə İtaliya 
arasında investisiyaların təşviqi 
və qorunması haqqında yeni 
saziş layihəsi hazırlanır. 

İqtisadiyyat Nazirliyindən bil-
dirilib ki, iqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurası çərçivəsində 
nazirlərin beşinci toplantısında 
iştirak etmək üçün ölkəmizdə 
səfərdə olan İtaliyanın iqtisadi 
inkişaf nazirinin müavini And-
rea Cioffi ilə görüşüb. Görüşdə 
Ş.Mustafayev ölkələrimiz arasın-
da əməkdaşlığın uğurla davam 
etdiyini, Prezident İlham Əliyevin 
İtaliyaya səfərləri, ötən ilin iyulunda 
İtaliyanın Prezidenti Sercio Mat-
tarellanın Azərbaycana səfərinin, 
bu səfərlər çərçivəsində keçirilən 
görüşlərin, biznes-forumların və 
aparılan danışıqların əlaqələrin 
genişləndirilməsində mühüm 
əhəmiyyətini vurğulayıb.

İkitərəfli iqtisadi əlaqələrdən 
danışan nazir qeyd edib ki, İta-
liya Azərbaycanın əsas ticarət 
tərəfdaşıdır və ixracda birinci 
yerdədir. Ötən il ölkələrimiz ara-
sında ticarət dövriyyəsi 10 faiz 
artaraq 6,2 milyard dollar təşkil 
edib. Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində Azərbaycanda İtaliya-
nın iştirakı ilə tvinninq layihələri icra 

olunur. İtaliya şirkətləri ölkəmizdə 
uğurla fəaliyyət göstərir. İtaliyanın 
“Maire Tecnimont” şirkətinin pod-
ratçısı olduğu “SOCAR Polymer” 
zavodunun bir neçə gün əvvəl 
açılışı olub. 2018-ci ildə bu zavodun 
birinci mərhələsinin açılışında hər 
iki dövlət başçısının iştirakı ikitərəfli 
əlaqələrin inkişafına verilən önəmin 
göstəricisidir.

Azərbaycanın qlobal enerji 
təhlükəsizliyindəki rolunu vurğu-
layan iqtisadiyyat naziri “Cənub 
Qaz Dəhlizi” layihəsinin, TANAP-
ın ölkəmizin mühüm enerji 
təminatçısı kimi mövqeyini daha 
da möhkəmləndirdiyini, iştirak-
çı ölkələr arasında əməkdaşlığı 
gücləndirdiyini, Azərbaycan qa-

zını İtaliyaya nəql edəcək TAP 
layihəsinin də uğurla icra olunduğu-
nu vurğulayıb.

Bildirib ki, ölkəmizin artan 
tranzit imkanları, reallaşdırı-
lan mühüm layihələr – “Şimal-
Cənub”, “Şərq-Qərb” nəqliyyat 
dəhlizləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu, Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı tranzit-logistika 
əməkdaşlığının inkişafı üçün 
geniş imkanlar yaradır. Hazırda 
Azərbaycan ilə İtaliya arasında 
investisiyaların təşviqi və qo-
runması haqqında yeni Saziş 
layihəsi, iqtisadiyyatın müxtəlif 
sahələri üzrə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsini nəzərdə tutan 

birgə Fəaliyyət Planı üzərində iş 
aparılır. 

Ş.Mustafayev ölkəmizin qeyri-
neft sektoru sahəsində İtaliya ilə 
əlaqələrin genişləndirilməsində 
maraqlı olduğunu, energetika, 
infrastruktur, nəqliyyat, İKT, tu-
rizm, kənd təsərrüfatı, şərabçılıq 
və sair sahələrdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi imkanlarını vur-
ğulayıb. Nazir italyan iş adamlarını 
Azərbaycandakı əlverişli işgüzar 
şəraitdən yararlanmağa, sənaye 
parklarında və məhəllələrində ma-
şınqayırma, məişət texnikası, yün-
gül sənaye, əczaçılıq sahələrində 
birgə müəssisələrin təşkilinə dəvət 
edib.

İtaliyanın iqtisadi inkişaf nazirinin 
müavini A.Cioffi yüksək səviyyəli 
qarşılıqlı səfərlərin əməkdaşlığın 
inkişafında mühüm rolunu, 
səfərlər zamanı digər sahələr kimi, 
qeyri-neft sektoru sahəsində də 
əlaqələrin genişləndirilməsinə dair 
səmərəli müzakirələrin aparıldığını 
vurğulayıb. O, İtaliya şirkətlərinin 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində layihələrdə 
iştirak etməkdə marağını diqqətə 
çatdıraraq, əməkdaşlığın inkişafı 
istiqamətləri barədə fikirlərini bölü-
şüb.

AZƏRTAC
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Gövhər Fətullayevanın 
valideynləri Dərələyəzdən idilər. 
Amma məlum səbəblərdən 
İsmayıllıya köç etmişdilər. 1988-ci 
ilin sentyabrında İsmayıllıdan Xo-
calıya yön alan toy karvanı Şahin 
Haqverdiyevlə Gövhərin şərəfinə 
düzənlənmişdi. Bəzənmiş maşın-
ların irəlilədiyi uzun yol xəyalında 
onu xoşbəxtliyə  aparırdı, arzu-

ların gerçəkləşməsinə istiqamət 
 götürmüşdü... 

...Üç il beş aylıq ailə həyatı 
ona dünyaları bəxş etmişdi. 
Qəlbindəki böyük sevgiyə 
indiyədək də sahiblənən 
Gövhər həyat yoldaşının ağır və 
məsuliyyətli işindən usanmır-
dı. Bəzən gecəni səhərə qədər 
oyaq qalır, hansı tapşırığı isə 
yerinə yetirən Şahini sübhədək 
gözləyirdi. Çox mehriban dola-
nırdılar. 

Ta ki...
Fevralın 24-də artıq Xocalı 

sakinləri bilirdilər ki, şəhərə 
hücum olacaq. Amma, təbii 
ki, nəticənin belə olacağını 
düşünmək mümkünsüz və həm də 
tez idi. Buna baxmayaraq, imkan 
olduqca, vertolyotla yaşlıları, 
qadın və uşaqları şəhərdən çıxa-
rırdılar. Həmin gün ailə üzvlərini 
vertolyota mindirən Gövhər özü 
yerdə qalmışdı. Getməyə könlü də 
yox idi. Şahini od-alovun içində 
qoyub getmək istəmirdi. 

Gövhər xatırlayır: “Hava-
ya qalxan vertolyotda kimsə 
“Şahinin yoldaşı qaldı”, – deyə 
dillənib. Təzədən yerə enməyə 
məcbur qalan pilot istiqaməti 
dəyişib. Vertolyotu aşağı tam 
endirmədilər, qapısını açdılar. 
İçəridəkilərdən kimsə əl uzat-
dı və qollarımdan tutub məni 
qaldırdı. Bizi Ağdama gətirdilər. 
 Qaynanam Həvva oğullarını ora-
da qoyub gəlməyə dözəmmədi. 
Ertəsi gün geri – Xocalıya qayıt-
dı. Qırğında ailəm pərən-pərən 
düşdü, məhv oldu”...

1992-ci ilin fevralında 
amansız çalağan sürüsü kimi 

Xocalı sakinlərinin başının üstünü 
alan düşmən əsl vəhşilik törətdi. 
Ayın 26-na keçən gecə silahlı 
dəstələrlə şəhərə hücuma keçib, 
dinc sakinləri gülləbaran etdilər. 
Onlara bəşər tarixində ən qanlı 
və amansız faciələrdən birini 
yaşatdılar: qadın, uşaq, gənc, 
yaşlı demədən, qarşılarına çıxanı, 
hətta daldada gizlənəni belə tapıb 
gülləyə tuş etdilər. Bütün Xocalı 
ailələri kimi, Gövhərgilin ailəsi 
də o soyqırımı, o nəsil kəsiminə 
istiqamətlənmiş terroru gözləri ilə 
görüb, ürək sızıltısı ilə yaşadı.

Güllə yağışı, BTR-lərin səsi, 
bədnam qonşuların hay - harayı 
dinc sakinlərin kömək, imdad 
diləyən səslərini eşidilməz etmiş-
di. Kimisi qaçmaq, kimisi harada 
isə gizlənmək, kimisi də sakitcə 
oturub ölümünü gözləmək barədə 
düşünürdü. Ara elə qarışmışdı 
ki, ağız deyəni qulaq eşitmirdi... 
Dinc sakinlərin qanına susayan, 
yaxşı təlimlənmiş düşmən isə bir 
addımlıqda idi.

Faciənin ertəsi günündən 
meyitləri Ağdama daşımağa baş-
ladılar. Gövhərin 43 yaşlı qaynı 
David Haqverdiyev Naxçivanik 
düzündə Əlif Hacıyevlə bir yerdə 
şəhid oldu. Qayınanasının meyiti 
meşədə qalmışdı. Həyat yoldaşı 
Şahinin öldü-qaldısından isə 
xəbər yox idi.

20 gün baldızıgildə qalan 
Gövhər gecə-gündüz gözlərini 
Xocalı yolundan ayırammayıb. 
20 gün Ağdam məscidinə meyit 
daşınıb. “Bu dəfə Şahini mütləq 
gətirərlər”, – deyə-deyə gözləri 
yol çəkib, ürəyi qubar bağla-
yıb. Çünki erməni yaramazlar 
xəbər göndərirdilər ki, “sizə bir 
saat icazə veririk, meyitlərinizi 
götürün”. Fasilələrlə verilən o bir 
saata nə qədər daşımaq mümkün 
idisə, onu edirdilər. Bir saat sonra 
atəş başlayırdı. Allahverdi Bağı-
rovun dəstəsi, xocalılar və ağdam-
lılar hamısı bu ağır işə çiyin 
vermişdilər. Gətirilənlərin içindən 
hərə öz ailə üzvünü tapır və dəfn 
edirdi. Hamının gözü öz ölüsünü 
axtarırdı. 30 yaşlı Şahindən isə 
xəbər çıxmadı ki, çıxmadı. ...Bu 
qərib eldə Şahin ona bütün doğ-
malarını əvəz eləmişdi. İndi onun 
yoxluğuna heç vəchlə inanmaq 
istəmirdi. Düşünürdü ki, hansısa 
tapşırığın dalınca gedib və tezliklə 
dönəcək. Amma Şahin dönmədi. 
Gövhərin həyata, yaşamağa nə 
ümidi qalmışdı, nə də inamı.

...Gövhərin digər qaynı 
Cavanşir Gülablı meşəsinə qədər 
gəlib çıxa bilir və bir gecə yaralı 
halda orada qalır. Ertəsi gün Ağ-
dama gələndə artıq ayaqlarını don 
vurduğundan sonradan barmaqla-

rını amputasiya etməli olurlar. 23 
yaşlı Gövhər oradan İsmayıllıya 
ata-anasının yanına qayıdır və 
beləliklə, 3 illik xoşbəxt, hər anını 
indi göz yaşı ilə xatırladığı ailə 
həyatına son qoyulur.

Gövhər indi İsmayıllıdan 
 Bakıya köçmüş doğmaları ilə bir 

yerdə Binəqədi rayonunun “Xu-
tor” adlanan ərazisində yaşayır.

Mən ondan “Bəlkə toy 
şəkillərinizdən, xoşbəxt anları-
nızdan fotolarınız qala”, – deyə 
soruşdum. “Bir canımızdan başqa, 
nə götürə bildik ki? Bu şəkli də 
qohumlardan birinin evindən 
götürmüşdüm”, – deyib kövrəldi.

... Onu da deməyə bilmirəm 
ki, gənc yaşından tək qalan, elçi 
düşənlərə birmənalı şəkildə “yox” 
cavabını verən, Allahın övlad 
payından da məhrum etdiyi bu 
xanım o böyük sevginin istisini 
hələ də qəlbində saxlayır, bir 
an belə sevdiyi insanı unutmur. 
Ürəyini ovundurmağa Şahinin 
qəbrinin olmaması isə başqa ağrılı 
mövzudur...

 Etiraf etdiyinə görə, 
Gövhərin qəlbini ovutduğu 
yeganə yer Xocalı prospektindəki 
“Ana fəryadı” abidəsində şəhid 
polis Haqverdiyev Şahin Məşədi 
oğlunun adı yazılmış lövhədir.

 Cənab Prezidentin imzaladığı 
humanist fərmanla verilən 11 
min manat məbləğində birdəfəlik 
ödəməni şəhid polis zabitinin 
həyat yoldaşı Gövhər də alacaq. 
Bu, onun yurd dərdini, şəhidinin 
faciəsini unutdurmasa da, böyük 
kömək, dayaqdır. Gövhərin adını 
həm də dövlət tərəfindən mənzillə 
təmin ediləcək şəhid ailələrinin 
siyahısına salıblar. O deyir: “Bili-
rik ki, müharibə olan dövlətlərdə 
qan da tökülür, şəhidlər də olur. 
Kaş ki, tezliklə torpaqlarımız 
işğaldan azad edilsin. Onda 
bizim yanan qəlbimizə su səpilər. 
Şəhidlərimizin nigaran ruhları 
rahatlıq tapar”. 

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

BŞTİ-dən verilən məlumata 
görə, tədbirlər planında 
ümumtəhsil müəssisələri 
və uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzlərində fevralın 26-sı 
ilk dərslər Xocalı soyqırımı-
na həsr ediləcək. Həmçinin 
“Xocalıya gedən yol” möv-
zusunda mühazirə, toplantı, 
“dəyirmi masa” və konfransla-
rın keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Bundan əlavə, “Xocalı faciəsi 
uşaq yaradıcılığında” möv-

zusunda bədii qiraət gecələri, 
məktəblilərin esse və inşa yazı-
larının təqdimatı, əl işlərindən 
ibarət sərgilər təşkil olunacaq. 
“Xocalı harayı” mövzusunda 
ədəbi-bədii kompozisiyalar, 
sənədli və bədii filmlər nümayiş 
etdiriləcək. Xocalı soyqırımın-
dan bəhs edən divar qəzetləri, 
bülleten, fotostendlər və guşələr 
hazırlanacaq. 

Təhsil müəssisələrinin 
internet resurslarına Xocalı 

soyqırımını əks etdirən materi-
allar yerləşdiriləcək, keçirilən 
tədbirlər kütləvi informasiya 
vasitələri və televiziya kanal-
larında işıqlandırılacaq. Təhsil 
müəssisələrinin müəllim və 
şagird kollektivi soyqırımı 
şahidləri ilə görüşəcək, “Ana 
fəryadı” abidəsini ziyarət 
edəcəklər. 

Qeyd olunan tədbirlərin 
keçirilməsi ölkəmizin 
müstəqilliyi uğrunda 
mübarizədə canlarını qurban 
vermiş Vətən övladlarını yad 
etmək, böyüməkdə olan nəslə 
doğma Vətənə sevgi, məhəbbət 
hissləri aşılamaq, məktəblilər 
arasında milli vətənpərvərlik 
ruhunu yüksəltmək və Xo-
calı soyqırımı haqqında 
həqiqətləri dünyaya çatdırmaq 
məqsədlərinə xidmət edir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Yaxşı göstəricidir bu. Azərbaycan 
artıq bir zamanların ehtiyac 
içində olan, özgələrdən borc alan 
ölkəsindən indi ona ehtiyac duyulan, 
başqalarına borc verən bir dövlətə 
çevrilib. Bizim hər birimiz müstəqilliyin 
ilk illərində, özəlliklə də qarışıqlıq 
dönəmində ələbaxan, hər yerdən 
yardıma ehtiyac duyan bir məmləkət 
olduğumuzu xatırlayırıq. İndi isə bu-
nun tam əksidir. Bu gün Azərbaycana 
nəinki qonşu dövlətlər, yaxın-uzaq 
Avrasiya, hətta lap uzaq Amerika 
və Afrika qitəsi ölkələri belə ehti-
yac duyur, bizimlə bərabərhüquqlu 
münasibətlərə can atırlar.

Belə bir duruma gəlməyimiz 
nədən qaynaqlanır və 
ümumiyyətlə, bu əlverişli du-
rum Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsinin həllində bizə nə 
verə bilər? 

Azərbaycanın ehtiyac içində 
olan ölkədən ona ehtiyac duyulan 
dövlətə çevrilməsi, heç şübhəsiz 
ki, təməllərini ulu öndər Heydər 
Əliyevin yaratdığı, sonrakı mərhələdə 
Prezident İlham Əliyevin uğurla 
gerçəkləşdirdiyi uzaqgörən strate-
giyaya söykənir. Bu strategiya elə 
dəqiqliklə işlənib hazırlanmışdır ki, 
gərək duyularsa, onun hər hansı bir 
məkana və zamana uyğunlaşdırıl-
ması və həyata keçirilməsi istənilən 
ölkənin uğuruna açar ola bilər. 
 Prezident İlham Əliyevin öz sələfi, 
dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadi-
mi Heydər Əliyevin mahir davamçısı 
olması, uzaqgörən, böyük siyasəti 
vaxtında və dərindən mənimsəməsi, 
eyni zamanda, başçılıq etdiyi ölkənin 
ləyaqətini və yalnız öz xalqının 
iradəsini hər şeydən uca tutması bu-
günkü əlverişli duruma gəlməyimizin 
əsas şərtlərinin önündə gedir.

Müstəqil Azərbaycan dövləti 
Prezident İlham Əliyevin qətiyyət 
və uzaqgörənliyi hesabına bu gün 
sayılıb-seçilən, iradəsilə hesablaşı-
lan dövlətə çevrilib. Bizim dövlətimiz 
dünyanın ən böyük gücləri ilə də 
bərabərhüquqlu tərəf kimi masa arxa-
sında oturanda sıxıntı hiss etmir, özü-
nü ikinci kateqoriyada görmür. İstər 
ABŞ, istərsə də Rusiya kimi qlobal 
güclərin təmsilçiləri Prezident İlham 
Əliyevlə masa arxasında, ayaqüstü 
görüşlərində mütləq yüksək sayğı 

göstərir, onunla qısamüddətli də olsa 
kəlmə kəsməyə can atırlar.

Ölkəmizə bədxah münasibətini 
cidd-cəhdlə pərdələməyə çalışan 
Avropa İttifaqının rəsmiləri, eləcə 
də Azərbaycanla bağlı maraqlarını 
bir-birinə güzəştə getməyən Avropa-
nın ən aparıcı dövlətləri – Almaniya, 
Fransa, Böyük Britaniya təmsilçiləri 
ölkəmizlə, onun lideri ilə işbirliyinə 
hər zaman önəm verir, müstəqil 
dövlətimizi özünün əvəzolunmaz 
tərəfdaşı kimi görür. Bütün bunlar-
sa, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 
Azərbaycanın hər şeydən öncə 
özünə və sözünə hörmət edən dövlət 
olmasından, həmçinin ölkə başçısı 
İlham Əliyevin şəxsi xarizmasından 
qaynaqlanır.

Dövlətimiz dünyanın bu qa-
rışıq vaxtında da qarşı duran, 
münaqişədə olan tərəflərin hər 
biri ilə münasibətlərinin yüksək 
səviyyəsini qoruyub-saxlamağı 
bacarmaqdadır. ABŞ və Avropa 
İttifaqının üstünə davamlı olaraq 
gəldiyi, sanksiyalar tətbiq etdiyi qonşu 
Rusiya ilə münasibətlərimiz bütün 
bu proseslərdə zərrə qədər də zədə 
görməyib. Yaxud da Qərbin uzun 
illərdən bəri küncə sıxdığı güney 
qonşumuz İranla münasibətlər də ən 
yaxşı səviyyədədir. Eləcə də qardaş 
Türkiyə ilə münasibətlərimizə heç bir 
qüvvə sərinlik və kölgə gətirə bilmir. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir millət– 
iki dövlət” uzaqgörənliyi tam gücü ilə 
dünyaya öz dərsini verir. 

Azərbaycan Prezident İlham 
Əliyevin hakimiyyəti dönəmində bir 
çox uzunmüddətli demokratiya və 
müstəqillik təcrübəsi olan dövlətlərin 

başçılarının bəzən bacarmadığı 
balanslı siyasətilə dünyada artıq 
bir modelə çevrilib. Dünyanın hər 
tərəfində siyasi texnoloqlar, ayrı-ayrı 
fikir mərkəzləri dövlətimizin bu yöndə 
əldə etdiyi uğurları diqqətlə öyrənir, 
təhlil edir. Doğrudan da, ABŞ və 
Avropa Birliyinin timsalında Qərblə 
uzunmüddətli qarşıdurma şəraitində 
olan Rusiya, İran və qardaş Türkiyə 
ilə münasibətlərin yüksək səviyyəsini 
qoruyaraq birincilərlə də eyni 
səviyyədə işbirliyini davam etdirmək 
çox fərqli dövlətçilik--liderlik təcrübəsi 
tələb edir. 

Bu gün Azərbaycan ABŞ-la Avro-
pa İttifaqının Rusiya, İran və Türkiyə 
ilə gərgin münasibətlərində tərəf tut-
mur, öz müstəqil siyasətini yürütməyi 
bacarır. Düzdür, ABŞ və Avropa 
ittifaqı istəyər ki, Azərbaycan qonşu 
Gürcüstan və Ukrayna kimi məhz 
onların diktəsi il oturub-dursun. Yaxud 
da Rusiya istəyər ki, Azərbaycan 
da onun bədnam vassallığını etmiş 
Ermənistan kimi olsun. Lakin Prezi-
dent İlham Əliyevin düzgün taktikası 
bizə münasibətdə bütün tərəfləri 
zərərsizləşdirmiş, rəqibdən dosta 
çevirməyi şərtləndirmişdir.

Söz Ermənistandan düşmüşkən, 
Azərbaycanın yürütdüyü balanslı 
və bərabərhüquqlu siyasət, eləcə 
də işğalçı dövlətlə bağlı apardığı 
ifşaedici siyasət də öz bəhrəsini 
vermişdir. Prezident İlham Əliyevin 
illərdən bəri Ermənistanı idarə 
edənlərin kriminal ünsürlər olması 
haqqında səsləndirdiyi fikirlər yola 
saldığımız 2018-ci ildə məhz həmin 
ölkəyə hazırda başçılıq edən siyasi 
qüvvə tərəfindən rəsmən dilə gətirildi, 

təsdiqini tapdı. Bu isə ona səbəb oldu 
ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyinə 
az-çox şübhə edənlər də bizə sayğılı 
yanaşmağa məcbur oldular. Elə o 
səbəbdən də Avropa İttifaqı ötən 
ilin dekabrında qəbul etdiyi hesa-
batda Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yü məsələsində birmənalı mövqe 
sərgiləməli oldu.

Azərbaycanın düzgün taktika-
sı Ermənistanı təkcə bu məsələdə 
deyil, üzvü olduğu bir sıra beynəlxalq 
qurumlarda da əlverişsiz duruma 
salıb. Hətta Azərbaycan üzv olma-
dığı təşkilatlara tamhüquqlu üzv 
olan Ermənistanı o qurumlarda 
küncə sıxa bildi. Rusiyanın söz 
sahibi olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatında bu yaxınlar-
da Ermənistanın başına gələnlər bu 
örnəklərdən biridir. Yaxud da Avrasiya 
İqtisadi Birliyində Ermənistanın arxa 
plana itələnməsi daha bir üzüqaralıq 
nümunəsidir. Azərbaycan o qurum-
lardan heç birinin üzvü deyil. Lakin 
hər iki qurumda Ermənistanın deyil, 
bizim sözümüz keçir. Bu, Prezident 
İlham Əliyevin şəxsi münasibətləri, 
ciddiyyəti, ləyaqətli dövlət başçısı 
olması hesabınadır.

Bütün bunlar onu deməyə 
əsas verir ki, ölkəmiz 2019-cu ildə 
Ermənistanla münaqişənin həllində 
daha üstün mövqeyə yüksəlib. 
Dünyanın, özəlliklə də Azərbaycanla 
yeni işbirliyinə can atan beynəlxalq 
güclərin mövqeyi bizim xeyrimizə 
dəyişib. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz 
kimi, ehtiyac içində olan ölkədən ona 
ehtiyac duyulan ölkəyə çevrilməyimiz 
bizə münasibəti və baxışları da 
kökündən dəyişib. Bu isə istənilən 
məsələnin həllində xeyrimizə olan çox 
ciddi amildir. İndi Azərbaycan Rusi-
yanın, İranın heç cür və heç nəyin 
hesabına vaz keçmək istəmədiyi 
bir dövlət olmaqla bərabər, Avropa-
nın, ABŞ-ın daha sıx münasibətlər 
qurmağa, onu öz yanında görməyə 
can atdığı ölkədir. Belə bir statusu qa-
zanmaq çətin olsa da, ölkəmiz buna 
Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən 
və məqsədyönlü siyasəti ilə nail 
olmuşdur.

 Biz bura Azərbaycanın yaxın 
coğrafiyadakı qanlı münaqişələrdən 
kənarda qalmasını, eyni zamanda, 
ölkə içində dayanıqlı sabitliyin daha 
da möhkəmləndirilməsini də əlavə 
edə bilərik. Bir sözlə, Azərbaycan 
lideri istər daxili, istərsə də xarici 
siyasətində 2018-ci ili böyük uğurlarla 
başa vurmağı bacarmış, 2019-cu ili 
də çox dinamik və nüfuzlu bir güclə 
başlamağa nail olmuşdur.

Azər HƏSRƏT,  
Orta Asiya və Güney Qafqaz  

Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri

Müstəqil siyasət 

AZƏRBAYCANI 
dünyada mötəbər söz 
sahibinə çevirmişdir

Şahin Məşədi oğlu Haqverdiyev 
(1962-1992)

Hamı kimi o da xoşbəxt olmaq istəyirdi. Ailə quran-
da da ürəyində min bir arzu, istəklə həyatının firavan 
günlərini düşünərək bu addımı atmışdı. Həyat yoldaşı 

sayılıb-seçilən, Vətən üçün gərəkli sənət sahibi idi. İctimai asayişi 
 qoruyanların biri kimi, Xocalı aeroportunda polis zabiti idi.

Müstəqillik epoxasının 27-ci ili də uğurla tarixə qovuş-
du. 2019-cu ilin ikinci ayı intensiv irəliləyir. Siyasi 
gündəm öz adəti üzrə qazan kimi qaynayır. Babaların 

əmanəti, nəvələrin dəyanəti Azərbaycan da, sanki, bu qazanın 
ən isti bucağında yerləşib. İstər ölkə içində, istərsə də xaricdə 
Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparılır, müxtəlif səviyyələrdə 
ölkəmizin adı hallandırılır. Bundan başqa, xarici dövlətlərin 
yüksək rütbəli təmsilçiləri də Azərbaycana gəlir, telefonla 
zəng edir, ölkəmizlə müxtəlif məsələləri müzakirə edirlər. Bu 
isə ondan xəbər verir ki, Azərbaycana bu il maraq daha da ar-
tıb, dünyanın hər tərəfindən gözlər bizə dikilib, hər kəs bizimlə 
yaxın olmaq, masa arxasına oturmaq istəyir.

“Xocalıdan sonra 
yaşamağa ümidimi 

itirmişdim”...

“Təhsil müəssisələrində 
Xocalı soyqırımının iyirmi 

yeddinci ildönümünün 
keçirilməsi barədə” 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsinin (BŞTİ) tədbirlər 

planı təsdiqlənib.

Məktəblərdə ilk dərslər 
Xocalıya həsr ediləcəkTəqaüdlərin artırılması dövlətimizin  

təhsil sahəsinə qayğısının təcəssümüdür

 � Bildiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev “Ali təhsil müəssisələrində 
təqaüd sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” sərəncam 
imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycanın ali təhsil və orta ixtisas 
təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
magistratura səviyyəsində əyani təhsil alan tələbələrə təqaüdlərin verilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu,  600-ə yaxın doktorantın və 110 mindən artıq tələbənin 
təqaüdlərinin orta hesabla 20 faiz artması deməkdir. 

Sərəncamla bağlı Bakı Dövlət Universitetinin tarix 
fakültəsi magistratura pilləsinin 1-ci kurs tələbəsi 
Aytəkin Yusifli  redaksiyamıza fikirlərini bildirdi:

– Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin son 
sərəncamını Azərbaycan gəncliyinə, təhsil, elm 
sektoruna qayğının növbəti təzahürü hesab edirəm.  

Bu sərəncam ilk növbədə 
tələbələrin və elmlə məşğul 
olmaq istəyən gənclərin sosial 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
üçün atılmış uğurlu addımdır. 
Dövlət başçımızın növbəti 
qayğısı tələbə-gənclərin sonsuz 
sevincinə səbəb olub. Bu, təhsil 
sahəsinə marağın artması üçün 
mühüm təkandır. 

Hamımıza məlumdur ki, hər il 
yüksək nəticələrlə ali məktəblərə 
qəbul olunan tələbələrə 
Prezident təqaüdü verilir. Bundan 
əlavə, qəbul göstəriciləri yuxarı 
olan tələbələrə də təqaüdlər 

ayrılır. Gənclər üçün Prezident təqaüdünün təsis 
edilməsi də bu sahəyə dövlət qayğısının bariz 
nümunəsidir. Hazırda  bir tələbənin təhsil alması 
üçün ailəsindən gələn dəstəkdən əlavə, yaxşı 
təqaüdün verilməsi mütləq zəruridir. Bu baxımdan, 
son fərman və sərəncamlar tam yerində və 
zamanında atılmış addımdır. Tələbələrin sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması hazırkı dövrdə ehtiyac 
duyulan məsələdir. 

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi  
Daxili Qoşunların Baş İdarəsi 

2019-cu ildə avtomat və süngü bıçaq üçün qayışın,  
daraq çantasının və digər malların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış ikiqat zərflərdə yazı-
lı şəkildə təqdim etsinlər. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində malların keyfiyyəti 
və yerli istehsal olması nəzərə alınmaqla 
ən aşağı qiymətə, əsas şərtlər toplu-
sunda göstərilən meyarlar əsasında 
ən sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 150 
manat məbləğdə iştirak haqqını Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsinin hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
m/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
h/h – AZ44CTRE 

00000000000002458570
VÖEN – 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu – 

142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 
(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi 
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrələri, 
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə, 
möhürlənmiş və imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender pro-
seduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmaqla) tender 
təklifi ilə birlikdə təqdim olunmalıdır. 
Bank təminatını tender zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız 
sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır;

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

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş 
surəti).

- dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin notarial qaydada 2019-
cu ildə təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların təchizatı 
sahəsində fəaliyyəti, maddi-texniki və 
kadr potensialı barədə ətraflı məlumat 
(analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının po-
tensial texniki və kadr imkanları haqqın-
da rəsmi məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 19 mart 2019-cu il saat  12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 2 
aprel 2019-cu il saat 12.00-a qədər 
ikiqat zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş 
şəkildə iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində əlaqələndirici 
şəxslərə təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan tender təklifləri və sənədlər qəbul 
olunmayacaqdır.

Sənədlərin qəbulu - hər gün saat 
11.00-dan 13.00-a qədər və 16.00-dan 
18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
3 aprel 2019-cu il saat 16.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4.

Telefonlar – 569-95-10, 590-65-31, 
əlaqələndirici şəxslər – E.Əliyev və 
V.Məmiyev.

Daxili Qoşunların  
tender komissiyasıNəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi “Azİntelecom” MMC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Şəbəkə təhlükəsizliyinin mərkəzi 

idarəetmə proqram təminatına texniki 
dəstək, trafikin təhlükəsizliyinə nəzarət və 
təhlil xidmətinin satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

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

İştirak haqqı 1500 manatdır.
H/h- AZ30AZ-

PO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721

Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/h-

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

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun olub-
olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
14 mart 2019-cu il saat 17.00-a kimi, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 29 mart 2019-
cu il saat 17.00-a kimi, Bakı şəhəri, Əlibəy 
Hüseynzadə küçəsi 74 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 1 aprel 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, Ə.Hüseynzadə 
küçəsi 74, “AzIntelecom” MMC-nin inziba-
ti binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 
aşağıdakı lot üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
 Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. Nəqliyyat vasitələrinin satına-

lınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçı-

lar 100 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən bank hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Ə.Cəmil küçəsi 41a nömrəli ünvanda 
yerləşən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutun-
dan ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Məcid Musayev, 
əlaqə telefonu- (012) 510-65-45.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

H\h-
AZ86CTRE00000000000008455401

VÖEN- 1305654461
Adı-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M\h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22

İştirak haqqı heç bir halda geri qay-
tarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

– tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır); 

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

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti; 

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə 

vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank 
arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri və mənfəət vergisinin 
bəyənnaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatı; 

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçiriləcəkdir (www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
1 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 8 aprel 2019-
cu il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, Ə.Cəmil küçəsi 41a 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. 

İddiaçıların təklifləri 9 aprel 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, Ə.Cəmil küçəsi 41a nömrəli 
ünvanda yerləşən Azərbaycan İlahiyyat 
İnstitutunda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştitrak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA 
VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC

daşınmaz əmlakın icbari sığortası 
xidmətinin satınalınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə yazı-
lı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün kotirovka sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Kotirovka sor-
ğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs 
– Pərvin Məmmədovdan, telefon- 537-02-68) ünvan-
dan ala bilərlər.İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak 
etmək üçün sənədləri 26 fevral 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 27 yanvar 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış 
otaqda açılacaqdır. 

İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanın-

da Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun fəaliyyətində tətbiq olunan SERP 
proqram təminatının modullarının kotirovka sorğusu üsu-
lu ilə illik texniki dəstəyin satınalınmasını həyata keçirir.

SERP proqramına aşağıdakı modullar daxildir: 
1. İnsan resursları modulu 
2. İşçilərin əmək haqqının hesablanması modulu
3. Mal-material uçotu modulu

4. Material ehtiyatları modulu
5. Əsas vəsaitlər modulu
6. Pul vəsaitləri modulu
7. Büdcənin planlaşdırılması və icrası modulu
8. Sosial sığorta hesabatları modulu
Kotirovka sorğusunda iştrak etmək üçün sənədlər 28 

fevral 2019-cu il tarixədək (saat 17.00) qəbul olunur.
Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mətbuat 

prospekti 529-cu məhəllə, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnki-
şafına Dövlət Dəstəyi Fondu. Telefonlar: 012 538 40 48, 
012 537 19 41, 012 537 19 43 

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA 
VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC
əməkdaşların istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 

xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin 
itirilməsi hallarından icbari sığortası xidmətinin 

satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə yazı-
lı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün kotirovka sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Kotirovka sor-
ğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs 
-Pərvin Məmmədovdan, telefon- 537-02-68) ünvandan 
ala bilərlər.İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
üçün sənədləri 26 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər , 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olu-
nan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 27 yanvar 2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış 
otaqda açılacaqdır. 

İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin” 
“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” MMC

 2019-cu ildə laboratoriya avadanlıqlarının, laboratoriya avadanlıqları üçün ehtiyat 
hissələrinin, reaktiv və digər laborator ləvazimatların satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Laboratoriya avadanlıqlarının 

satınalınması.
Lot-2.Laboratoriya avadanlıqları üçün 

ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Lot-3. Reaktiv və digər laborator 

ləvazimatların satınalınması.
Avadanlıqların alınması müddəti –2019-cu 

il ərzindədir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 300 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Yasamal rayonu ,Cəfər 
Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvanda yerləşən 
Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik Ekspertiza 
Mərkəzi “MMC-dən (əlaqələndirici şəxs- 
Xəlilov Vüqar İlqar oğlundan, telefon- (596-05-
20) ) ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 300 manatdır.
Təşkilat- “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” 

MMC
H\h- AZ95IBAZ38090019449693913207
VÖEN- 1300805451

Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 
ASC-nin Nəsimi filialı

Kod- 805614
VÖEN- 9900001881
M/h - AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T- BIK İBAZAZ 2X
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
 olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial təsdiq olunmuş halda);

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 2019-cu il mar-
tın 14-ü saat 17.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
2019-cu il aprelin 1-i saat 17.00-a qədər, 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı 
küçəsi 34 nömrəli ünvanda yerləşən Səhiyyə 
Nazirliyinin “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” 
MMC-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il aprelin 2-si 
saat 12.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Sovet qoşunlarının Əfqanıstandan 
çıxarılmasının 30-cu ildönümü 
münasibətilə təntənəli mərasim

 � Fevralın 21-də Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin (DTX) Mədəniyyət Mərkəzində 
sovet qoşunlarının Əfqanıstandan 
çıxarılmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı tədbir 
keçirilib.

Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin (SHXÇDX) 
təşkilatçılığı ilə keçirilən 
tədbirdə dövlət və hökumət 
rəsmiləri, Milli Məclisin de-
putatları, Silahlı Qüvvələrin 
nümayəndələri, xarici 
ölkələrin Azərbaycandakı 
səfirləri, veteranlar və xarici 
qonaqlar iştirak ediblər.

Tədbirdə ümummil-
li lider Heydər Əliyevin, 
Əfqanıstan müharibəsində və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
uğrunda döyüşlərdə həlak 
olanların xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib, dövlət 
himni səsləndirilib.

Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin rəisi, general-
leytenant Arzu Rəhimov 
çıxış edərək bildirib ki, digər 
müharibələrdə olduğu kimi, 
Əfqanıstan müharibəsində 
döyüşmüş azərbaycanlılar 
da çoxsaylı qəhrəmanlıq 
nümunələri göstəriblər. 
Zəngin döyüş təcrübəsi top-

lamış Əfqanıstan müharibəsi 
iştirakçıları 1988-ci ildən 
1994-cü ilədək Qarabağ 
müharibəsində Azərbaycan 
Respublikasının azadlığı 
və ölkəmizin ərazi bütövlü-
yü uğrunda aparılan döyüş 
əməliyyatlarında da fəal işti-
rak ediblər. Respublikamızın 
suverenliyi və ərazi bütövlüyü 
uğrunda gedən döyüşlərdə 
göstərdikləri fədakarlığa və 
şücaətə görə Əfqanıstan 
müharibəsi veteranlarından 
17 nəfəri “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adına, 36 
nəfəri “Azərbaycan bayrağı” 
ordeninə, müxtəlif dövlət 
təltiflərinə və medallara, 
həmçinin bir neçə hərbi 
qulluqçu general ali rütbəsinə 
layiq görülüb. Əfqanıstan 
müharibəsinin azərbaycanlı 
veteranlarının fədakarlıqları 
gənclərimiz üçün əsl 
qəhrəmanlıq örnəyidir.

Bu gün ölkəmizdə yed-
di minə yaxın Əfqanıstan 
müharibəsi veteranının oldu-
ğunu vurğulayan Xidmət rəisi 

onların cəmiyyət həyatında 
fəallıq iştirak etdiklərini, 
gənclərin hərbi-vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyəsi işinə 
mühüm töhfələr verdiklərini 
deyib. Xüsusi qeyd olunub 
ki, ulu öndər Heydər Əliyev 
Əfqanıstan müharibəsinin 
iştirakçılarına yüksək diqqət 
və qayğı göstərib. Bu siyasət 
hazırda Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla 
davam etdirilir.

MDB ölkələri Dövlət 
Başçıları Şurası yanında 
Beynəlmiləlçi Döyüşçülərin 
işləri üzrə komitənin və “Dö-
yüş Qardaşlığı” Beynəlxalq 
veteranlar təşkilatı Ali Şu-
rasının üzvü, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı, general-leytenant 
Ruslan Auşev bildirib ki, başa 
çatmasından 30 il keçməsinə 
baxmayaraq, Əfqanıstan 
müharibəsi həyatımızın 
unudulmaz mərhələsi kimi 
yadda qalıb. Bu müharibə 
bizim üçün böyük həyat dərsi, 
fədakarlıq dövrü idi.

Azərbaycanda Əfqanıstan 
müharibəsi veteranlarına 
göstərilən hərtərəfli diqqət və 
qayğıdan məmnunluqla söz 
açan R.Auşev sovet qoşunla-
rının Əfqanıstandan çıxarıl-
masının 30-cu ildönümü ilə 
bağlı ölkəmizdə keçirilən bu 
tədbirin əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirib.

Azərbaycan Respublikası 
müdafiə nazirinin müavini, 
general-leytenant Kərim 
Vəliyev müdafiə naziri, 
general-polkovnik Zakir 
Həsənovun tədbir iştirakçıları-
na və Əfqanıstan müharibəsi 
veteranlarına ünvanlanan 
təbrik məktubunu oxuyub.

Əfqanıstan müharibəsi ve-
teranları adından çıxış edən 
Əfqanıstan müharibəsindən 
iki “Qırmızı Döyüş Bayrağı” 

ordeni ilə Vətənə qayıtmış 
ehtiyatda olan zabit Şakir 
Əhmədov xatirələrini bölüşüb, 
ölkəmizdə onlara göstərilən 
yüksək diqqət və qayğıdan 
danışıb. O, Azərbaycanda 
gənclərin hərbi-vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyəsi işində 
veteranların daim fəal 
iştirak etdiklərini vurğula-
yıb. Ş.Əhmədov Əfqanıstan 
müharibəsi veteranlarının 
torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsi üçün Ali Baş Ko-
mandanın əmrinə daim hazır 
olduqlarını bildirib.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın ictimai-siyasi məsələlər 
şöbəsi müdirinin müavini 
Ərəstun Mehdiyev Əfqanıstan 
müharibəsinin başa çat-
masının 30-cu ildönümü 
münasibətilə veteranları 
təbrik edərək bildirib ki, həmin 
müharibənin iştirakçıları qanlı 
döyüşlərdə əsl fədakarlıq 
göstərək, üzərlərinə düşən 
məsul vəzifəni layiqincə 
yerinə yetiriblər. Müharibə 
iştirakçılarının xidmətlərinin 
dövlət tərəfindən daim 
qiymətləndirildiyini vurğu-
layan Ə.Mehdiyev deyib ki, 
müharibənin od-alovundan 
keçən həmin insanlar 
ləyaqətli vətəndaşlar kimi 
Azərbaycanın ictimai-siyasi 
həyatında fəal iştirak edirlər. 
Bu gün Azərbaycan dövləti 
Əfqanıstan müharibəsinin 
veteranlarına hərtərəfli qayğı 
göstərir. Prezident İlham 
Əliyev şəhid ailələrinə, vete-
ranlara qayğı göstərilməsini, 
onların sosial-məişət 
problemlərinin həllini daim 
diqqət mərkəzində saxlayır.

Çıxışlardan sonra 
Əfqanıstan müharibəsi, eləcə 
də ölkəmizdə bu müharibənin 
iştirakçısı olan veteranlara 
göstərilən dövlət qayğısın-
dan bəhs edən film nümayiş 
olunub.

Tədbir konsert proqramı 
ilə başa çatıb.
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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilis dilli) kafedrası üzrə
1. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer (0,5 ştat)
2. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
3. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
4. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
Beynəlxalq iqtisadiyyat kafedrası üzrə
1. Müəllim - 1 yer
2. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrası üzrə
1. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
Müəssisənin iqtisadiyyatı kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
3. Baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
4. Assistent - 1 yer
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)
Maliyyə və maliyyə institutları kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. Müəllim - 1 yer
Statistika və ekonometrika kafedrası üzrə
1. Assistent - 1 yer
Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri doktoru, professor – 1 yer (0,5 ştat)
2. İqtisad elmləri doktoru, professor -1 yer
Mülki müdafiə kafedrası üzrə
1. Baş müəllim -1 yer
Menecment kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer
2. Baş müəllim - 1 yer
3. Müəllim - 1 yer
Riyaziyyat kafedrası üzrə
1. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent -1 yer
3. Müəllim - 1 yer
4. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
5. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
Ticarət və gömrük işinin təşkili kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,75 ştat)
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,75 ştat)
3. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,75 ştat)
4. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)
5. Assistent - 1 yer (0,5 ştat)
Biznesin idarə edilməsi kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)
3. İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer
4. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat )
5. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
Azərbaycan dili kafedrası üzrə
1. Filologiya elmləri namizədi, dosent - 1 yer
Qida məhsullarının texnologiyası kafedrası üzrə
1. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları kafedrası üzrə
1. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. Baş müəllim - 1 yer
3. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
4. Müəllim - 1 yer
Dizayn kafedrası üzrə
1.Müəllim -1 yer (0.5 ştat)
Rəqəmsal iqtisadiyyat və informasiya kommunikasiya  

texnologiyaları kafedrası üzrə
1. Texnika elmləri doktoru, professor - 1 yer (0,5 ştat )
2. İqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer
3. Texnika elmləri namizədi, dosent -1 yer
4. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer
5. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer

6. Texnika elmləri namizədi, dosent -1 yer
7. İqtisad elmləri namizədi, dosent 1 yer (0,5 ştat)
8. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)
9. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer
10. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer
11. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
12. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
13. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası üzrə
1. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer
 Standartlaşdırma və sertifikasiya kafedrası üzrə
1. Texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. Baş müəllim - 1 yer
3. Baş müəllim - 1 yer
İqtisadiyyat və işlətmə kafedrası üzrə
1. Baş müəllim - 1 yer
2. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer
3. Baş müəllim - 1 yer
4. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer
5. Baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
6. Müəllim - 1 yer
7. Müəllim - 1 yer
8. Müəllim - 1 yer
İqtisadiyyat kafedrası üzrə
1. İqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
3. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer
4. İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi kafedrası
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer (0,5 ştat)
3. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer
4. Baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
5. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası
1. İqtisad elmləri namizədi, dosent- 1yer (0,5 ştat)
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent- 1yer (0,5 ştat)
3. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
UNEC-in İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu üzrə
Dünya iqtisadiyyatı və geoiqtisadi əlaqələr şöbəsi
1. İqtisad elmləri namizədi, böyük elmi işçi - 1 yer
Makroiqtisadi siyasət şöbəsi
1. Elmi işçi - 1 yer
Sosial inkişaf problemləri şöbəsi
1. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi - 1 yer
Regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri şöbəsi
1. Böyük elmi işçi - 1 yer
Kafedra müdiri
1. İqtisadiyyat
2. İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi
Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə yalnız mövcud 

əsasnamənin tələblərinə uyğun namizədlər iştirak edə bilərlər.
Müsabiqədə iştirak üçün aşağıdakı sənədlər təqdim 

edilməlidir:
1. Ərizə
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
3. Tərcümeyi - hal
4. Ali təhsil (baza təhsili) haqqında diplomun surəti
5. Elmi dərəcə haqqında diplomun surəti
6. Elmi ad haqqında diplomun surəti
7. Elmi və elmi metodiki işlərin siyahısı
Sənədlərin qəbulu müddəti elan dərc edildikdən 1 ay 

keçənədəkdir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər aşağıdakı 
ünvana təqdim olunmalıdır.

AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, otaq 224, II mərtəbə, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC).

Telefon- 492-73-72.

REKTORLUQ

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil-Kommunal  
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma İdarəsi 

2019-cu il üçün Sumqayıt şəhərində yaşıllıqların salınması işlərinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Yaşıllıqların salınması işlərinin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən lot üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat bağlamada 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlanlar əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs-R.R.Namazov, tele-
fon- 644-73-71.

Ünvan- Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllə.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu 

aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən 
sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-

ba ödəməlidirlər:
Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İH MKTİB-in 

Yaşıllaşdırma İdarəsi 
ABB-nin Sumqayıt filialı
Kod-805658
VÖEN- 9900001881 
M\h-AZ03NABZ01350100000000002944
H\h- AZ32İBAZ38060019449616318213
VÖEN-2900390241
SWIFT BİK - AİİBAZ 2 X
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. 
Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı ərizə. 
(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvan, 
poçt indeksı, telefon nömrəsi, rəhbərinin adı, 
soyadı göstərilməklə möhürlənmiş və imzalan-
mış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

-iddiaçının hüquqi statusu, qeydiyyatdan 
keçdiyi olkə və rekvizitləri;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarıxdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla tender təklifi ilə birlikdə təqdim edilir);

- bank təminatını tender təklifi zərfində 
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibar-
sız sayılır və qiymətləndirilməyə buraxılmır;

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

İddiaçılar tender sənədlərinin nümunə 
formasını yuxarıda göstərilən ünvandan ala 
bilərlər və sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) həmin ünvana 15 
mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər təqdim 
etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini 1 aprel 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər yuxarıda göstərilən ün-
vana təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 2 aprel 2019-cu il saat 
11.00-da Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllədə 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası mühafizə 
işlərinin təşkilinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxa-

nasının mühafizə işlərinin təşkilinin satınalın-
ması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun göstərilən 
lot üzrə təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
və ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analo-
ji işlərdə təcrübəsi və maliyyə imkanları.

Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 
50 manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən bank hesabına köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu Bakı, H.Cavid prospekti 
129 nömrəli ünvandan ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs – Gülnaz Babayeva, 
əlaqə telefonu – 537-19-82.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

BANK – ABB-nin Yasamal filialı
M/h – AZ-

03NABZ01350100000000002944
H/h – AZ71CTRE0000000000004138415

VÖEN – (bank) 9900001881
Kod – 805562
VÖEN – 1300308521
SWİFT – İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

q aytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır); 

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

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

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

– iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, mənfəət vergisinin bəyannaməsi; 

– iddiaçının müvafiq işləri yerinə yetirmək 
üçün lisenziyasının surəti.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
na uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir (www.
tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 15 mart 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
1 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı, 
H.Cavid prospekti 129 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2 aprel 2019-cu il 
saat 10.00-da Bakı, H.Cavid prospekti 129 
nömrəli ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyasıZərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
 aşağıdakı lotlar üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Bərk inventarların  satınalınması.
Lot-2. Avadanlıqların satınalınması. 
 Lot-3. Digər maşın və avadanlıqların 

satınalınması.
 Tenderdə iştirak etmək üçün iddia-

çılar lot-1, lot-2 və lot-3-ün hər birinə 100 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən bank hesabına köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Zərdab 
rayonu, Azərbaycan küçəsi 49 nömrəli 
ünvanda yerləşən Zərdab Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasından ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs - Teymurova Xavər 
Nuru qızı, əlaqə telefonu - (050) 785-86-96.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

H/h-AZ80AİİB 320510194446002014
VÖEN - 5300060531
Bank -“Kapital Bank” ASC-nin Zərdab 

filialı
Kod- 20468
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.I.F.T. BİK AİİBAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-
rılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-
dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldı-

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

– tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır); 

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

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti; 

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank 
arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə və rekvizitləri və mənfəət vergisinin 
bəyənnaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatının vacibliyi.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununa uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir 
(www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 1 aprel 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 9 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Zərdab rayonu, Azərbaycan küçəsi 
49 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 10 aprel 2019-cu il 
saat 16.00-da Zərdab rayonu, Azərbaycan 
küçəsi 49 nömrəli ünvanda yerləşən 
Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

ŞƏKİ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ
2019-cu il üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəftərxana ləvazimatlarının 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun göstərilən 
lot üzrə təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
və ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analo-
ji işlərdə təcrübəsi və maliyyə imkanları.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 80 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Şəki 
şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 171 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs-İsmayılova 
Dilbazi Sabir qızından (telefon- 02424-4-67-
93) ala bilərlər.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər:

Təşkilat-Şəki Regional Mədəniyyət 
İdarəsi

VÖEN- 3001428721
Adı- Şəki YXO
H\h- AZ 03AİİB 32051019447000201170
VÖEN- 3001428721
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı 
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M\h AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK.AİİBAZ 2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
 olmalıdır);

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair borcun olub-

olmaması barədə müvafiq arayışlar;
- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstəribsə, bütün fəaliyyəti 
dövrü üçün);

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün iddiaçıların 
potensial imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 27 mart 
2019-cu il saat 15.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
3 aprel 2019-cu il saat 15.00-a qədər Şəki 
şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 171 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 4 aprel 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Bu barədə məlumat www.tender.gov.az 
internet saytında yerləşdirilmişdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

“Novruz Bayramı” tədbirinin təşkili xidmətinin 
satınalınması məqsədilə kotirovka  sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Ceyhun 
Hacıbəyli küçəsi, 2-ci döngə,  2B nömrəli ün-
vana müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs 

-Tural Quluzadə, telefon- (077) 277-32-60.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini 26 fevral 2019-cu il saat 

17.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd 
olunan ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 27 fevral 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli 
küçəsi, 2-ci döngə, 2B nömrəli  ünvanda 
açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi “Analitik  
Ekspertiza Mərkəzi” MMC

mətbəə xərcləri (221200) maddəsi üzrə 
kotirovka  sorğusu elan edir

 Sorğuda iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 
34 nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər. 

Sənədlərin qəbulu 1 mart 2019-cu il saat 11.00-a kimidir.
Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov, telefon- 012-596-05-20.
Ünvan- Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34.

B İ L D İ R İ Ş  
“Xalq qəzeti”nin 22 yanvar 2019-cu 

il tarixli nömrəsində Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi 
Publik Hüquqi Şəxsin “DUPLO-550” 
çap avadanlığının ehtiyat hissələrinin 
satınalınması ilə əlaqədar dərc edilmiş 
kotirovka sorğusunda “HTM Holdinq” 
MMC qalib şirkət elan olunmuş və həmin 
MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi 
bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

 ŞƏKİ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ 
2019-cu il üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Tədbirlərin təşkilinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun göstərilən 
lot üzrə təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
və ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analo-
ji işlərdə təcrübəsi və maliyyə imkanları.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 80 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Şəki 
şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 171 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs-İsmayılova 
Dilbazi Sabir qızından (telefon- 02424-4-67-
93) ala bilərlər.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər:

Təşkilat-Şəki Regional Mədəniyyət 
İdarəsi

VÖEN- 3001428721

Adı- Şəki YXO
H\h- AZ 03AİİB 32051019447000201170
VÖEN- 3001428721
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı 
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M\h AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK.AİİBAZ 2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair borcun olub-

olmaması barədə müvafiq arayışlar;
- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstəribsə, bütün fəaliyyəti 
dövrü üçün);

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün iddiaçıların 
potensial imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 28 mart 
2019-cu il saat 11.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
4 aprel 2019-cu il saat 11.00-a qədər Şəki 
şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 171 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 5 aprel 2019-cu 
il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Bu barədə məlumat www.tender.gov.az 
internet saytında yerləşdirilmişdir.

 Tender komissiyası



Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 2:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7321

602

40 qəpik

ABŞ

NASA rəhbərinin bəyanatı
Marsa pilot-

lu ekspedisiya 
göndərilməsi 2030-
cu illərin ortalarında 
həyata keçirilə bilər. 
Bu bəyanatla ABŞ 
Milli Aeronavtika və 
Kosmik Tədqiqatlar 
Agentliyinin (NASA) 
direktoru Cim Bray-
denstayn çıxış edib. 
O deyib ki, bu vaxta 

kimi isə belə uçuş üçün hazırlanan texnologiyaların 
sınaqdan keçirilməsi tələb olunur. 

Məlumatı “Belta” yayıb.

Hindistan

100 milyard dollar investisiya 
Qarşıdakı 2 ildə 

Hindistan iqtisadiy-
yatına 100 milyard 
dollardan çox 
sərmayə yatırılacaq. 
Bunu Hindistana 
səfər edən Səudiyyə 
Ərəbistanının 
vəliəhdi şahzadə 
Məhəmməd ibn  
Salman bəyan edib.

Bildirilir ki, irihəcmli sərmayə energetika, nəqliyyat, 
sənaye, turizm və kənd təsərrüfatı sahələrində birgə 
layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldiləcək.

Xəbəri “Business İnsider” verib.

Almaniya 

Ticarət balansına görə dünya lideri 
Almaniya 

2018-ci ildə ticarət 
həcminin artımı-
na görə Yaponiya 
(153 milyard avro) 
və Rusiyanın (102 
milyard avro) məcmu 
göstəricilərini geridə 
qoyub. Ötən il 
ölkənin ticarət balan-
sı 249 milyard avro 

təşkil edib. Bu göstərici ilə Almaniya  dünyada birinci 
yerə çıxıb. 

Məlumatı “Euronews” yayıb.

Rumıniya

Təmsilçi müəyyənləşib
 “Eurovision 

2019” mahnı 
müsabiqəsində 
Rumıniyanı 
bəstəkar-
müğənni xanım 
Ester Peoni 
təmsil edəcək. 
Bildirilir ki, o, 
müsabiqədə 
“On a Sunday” 
mahnısı ilə çıxış 
edəcək. Qeyd edək ki, Ester Peoni müsabiqə üçün 
Rumıniyada keçirilən milli seçimlərdə 65 bal toplayıb. 

Məlumatı “SeFon.me” yayıb.

İspaniya 

“Barselona”nın yeni tapıntısı
Son zamanlar 

bir-birinin ardınca 
uğurlu transferlərə 
imza atan “Barse-
lona” klubu Brazili-
yanın “Palmeyras” 
komandasının 
müdafiəçisi Vitaonu 
transfer edəcək. 
Bildirilir ki, 19 yaşlı 
futbolçu Kataloniya 
klubuna keçməyə 
razılıq verib. Gənc 
futbolçunun “Barse-

lona” ilə uzunmüddətli müqavilə imzalayacağı bildirilir. 
Müdafiəçi əvvəlcə “Barselona”nın “B” komandasında 
forma geyinəcək.

Qeyd edək ki, Vitao Braziliyanın 19 yaşlılardan 
ibarət millisinin kapitanıdır.

Xəbəri “Marca” verib.
Hazırladı:  

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 22-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim 
cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal-
qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, arabir 
güclənəcək. Gecə 3-6, gündüz 8-11, 
Bakıda gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan 
yüksək 762 mm civə sütunundan 766 
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi 
rütubət gecə 60-70, gündüz 50-55 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağ-
lıq ərazilərdə 7-9 dərəcə şaxta, gündüz 

8-13 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 

duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara-
bir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, 
gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 
5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3- 6 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. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək 
isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
2-4, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda 
gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 5-7 
dərəcə isti olacaq. 

22 fevral 2019-cu il, cümə12

Suraxanı rayonundan İlqar Abbasov Xaçmaz Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə 
bacısı 

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                               

Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun 
Amaşov şuranın Ahıl Jurnalistlər Məclisinin sədri 
Məzahir Süleymanzadəyə həyat yoldaşı 

GÜLNARƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                               

Milli Televiziya və Radio Şurası sədrinin müavini 
Qafar Cəbiyev Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə bacısı 

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                               

“Mətanət A” Şirkətlər Qrupunun Müşahidə Şurasının 
sədri Elxan Bəşirov və şirkətin kollektivi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi – şöbə müdiri Əli Həsənova əzizi

DİLAVƏR MƏMMƏDOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.
                                                                                                               

“Xalq qəzeti”nin kollektivi qələm yoldaşları Ahıl 
Jurnalistlər Məclisinin sədri Məzahir Süleymanzadəyə 
həyat yoldaşı 

GÜLNARƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                               

Nail Şahverdiyev və “Varidat Hüquq Şirkəti”nin 
kollektivi Bakı şəhəri 1 saylı notariat ofisinin xüsusi 
notariusu Famil Sabitova

 anası AYNA SABİTOVA  

və qardaşı FAZİL SABİTOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

 9 Sabunçu rayonu 67 nömrəli tam orta məktəbin Həmkarlar Komitəsinə məxsus olan möhür və künc ştampı itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.

 9 2003-cü il sentyabrın 12-də Bağlar Təsərrüfatının İnkişafı və İstismarı Birliyi tərəfindən Qənizadə Mütəllim Qafar 
oğlunun adına verilmiş 9345 nömrəli müqavilə itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, 
bağ № 95.

“Kapital Bank” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
12 aprel 2019-cu il saat 11.00-da “Kapital Bank” 

ASC-nin baş ofisinin Badamdar qəsəbəsindəki inzibati 
binasında (M. Müşfiq küçəsi 2E, 3-cü mərtəbə, iclas zalı)  
səhmdarların növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

 Səhmdarların növbəti ümumi yığıncağının 
gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxildir:

• “Kapital Bank” ASC-nin 2018-ci ilin yekunlarına dair 
maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması  haqqında.

• “Kapital Bank” ASC tərəfindən 2018-ci ilin maliyyə 
fəaliyyətinin yekunlarına əsasən səhmdarlara dividend  
ödənilməsi  haqqında.

• Digər məsələlər.

Nursultan Nazarbayev 
Kral Salmanla 
telefonla danışıb

Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə 
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Salman bin Əbdüləziz 
Al-Səud arasında telefon bağlantısı olub. Xəbəri 
Qazaxıstanın dövlət başçısının administrasiyasının rəsmi 
məlumatına istinadən “Anadolu” agentliyi yayıb. 

Məlumatda qeyd 
olunur ki, telefon bağlantısı 
Səudiyyə Ərəbistanı tərəfinin 
təşəbbüsü ilə baş tutub. 

Liderlər ölkələr arasında 
ticari-iqtisadi və investisiya 
sahələrində əlaqələrin 
gücləndirilməsində maraqlı 

olduqlarını bildiriblər. 
Mənbənin bildirdiyinə 

görə, telefon danışığı zamanı 
həmçinin atom və bərpa 
olunan enerji sahələrində, 
eləcə də Qazaxıstanda 
neft və qazın emalında 
birgə layihələrin uğurla icra 
olunmasının əhəmiyyəti 
vurğulanıb. 

Bundan başqa 
tərəflər hazırda dünya 
bazarlarında enerji 
resurslarının vəziyyətini 
müzakirə ediblər. Enerji 
daşıyıcıları qiymətlərinin 
nizamlanmasında neft ixrac 
edən ölkələrin xüsusi rolu 
qeyd olunub. 

Dövlət başçıları qarşılıqlı 
görüşlər ənənəsini davam 
etdirməyin əhəmiyyətini 
qeyd ediblər. Lakin iki ölkə 
liderinin nə vaxt və harada 
görüşəcəyi barədə hələlik 
məlumat verilmir. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Hulusi AKAR: Türkiyə terror 
yuvalarını dağıtmaqda israrlıdır 

Türkiyə Münbiçdə və Fəratın şərqində 
terror yuvalarını tamamilə məhv etməkdə 
qərarlıdır. Belə bir bəyanatla müdafiə 
naziri Hulusi Akar Hakkari əyalətində çıxış 
edib. Məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb. 

“Bizim Silahlı Qüvvələrimiz bunun üçün 
hərtərəfli hazırlıq işləri görüblər. Vaxtı çatanda 
lazımi addımlar atılacaq və bununla da YPG 
tərəfindən ölkəmizin sərhədləri və xalqımız 
üçün təhlükələrə son qoyulacaq”, - deyə Akar 
bildirib. 

Nazirin sözlərinə görə, Türkiyə digər 
ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 
hörmətlə yanaşır: “Bizim bütün addımlarımız 

xalqımızı və sərhədlərimizi qorumağa yönəlib. 
Başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. 
Biz Suriya və İraqın da ərazi bütövlüyünə 
hörmətlə yanaşırıq. Hazırda bizim bu qonşula-
rımız düşdükləri vəziyyətlə əlaqədar terrorizmə 
qarşı mübarizə apara bilmirlər. Ona görə də 
bunu biz edirik”. 

Akar xatırladıb ki, Türkiyə Silahlı 
Qüvvələrinin həyata keçirdiyi “Fərat qalxanı” və 
“Zeytun budağı” əməliyyatları regionda sülhün 
təminatına böyük töhfə verib. Bu əməliyyatlar 
beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən, 
dövlətlərin özünümüdafiə hüququ çərçivəsində 
həyata keçirilib. “Türkiyə regionda hansısa etnik 
qruplara deyil, terror qruplaşmalarına qarşı 
mübarizə aparır. Bizim etnik və dini qruplarla 
heç bir problemimiz yoxdur. Kürd qardaşlarla da 
bizi möhkəm tellər bağlayır, illərlə duz-çörək və 
ümumi coğrafiyanı bölüşmüşük”.   

H.Akar dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülərlə birgə ABŞ-a 
səfəri ərəfəsində bəyan edib ki, bu ölkənin 
müdafiə nazirinin müavini Patrik Şenaxenlə və 
digər rəsmilərlə görüş zamanı da ilk növbədə 
Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edəcək. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Avstraliyada 
bir milyard 
ağac əkiləcək

Avstraliya hökuməti qarşıdakı 30 
ildə 1 milyard ağac tingi əkmək qərarına 
gəlib. Güman olunur ki, bu, Avstraliyanın 
2016-cı ildə qoşulduğu iqlim üzrə Paris 
sazişinin məqsədinin bir hissəsinə nail 
olmağa imkan yaradacaq. Bu barədə 
TASS məlumat yayıb.

Avstraliyanın Baş naziri Skott Morrison 
genişmiqyaslı aksiyanın başlanması barədə 
məlumatı öz “Twitter” səhifəsində yazıb.

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, qitənin 
yaşıllaşdırılması istiqamətində belə 
genişmiqyaslı aksiya 2030-cu ilədək azı 18 
milyon ton istilik qazlarından azad olmağa 
şərait yaradacaq. Layihənin reallaşdırılması 
üçün artıq 14,3 milyon dollar həcmində 
maliyyə vəsaiti ayrılıb.

Hökumət bütün ölkə ərazisində 
yaşıllaşdırma işlərinin nəinki qitəyə yeni “yaşıl 
ağciyər” bəxş edəcəyini, həmçinin bir neçə 
min əlavə iş yeri yaradacağını, həmçinin 
hazırda milli iqtisadiyyata təxminən 16,4 

milyard dollar gəlir gətirən meşə təsərrüfatına 
yeni nəfəs verəcəyini düşünür.

Hazırda Avstraliyada hər il atmosferə 
500 milyon ton istilik qazı atılır. Ekoloqların 
fikrincə, kömürdən aktiv istifadə və onun 
ölkə iqtisadiyyatı üçün önəmi zərərli qazların 
həcminin azaldılması üçün əsas maneədir. 
Kömür sənayesi ölkədə hasil olunan enerjinin 
60 faizdən çoxunu, eləcə də ölkənin əsas 
ixracatını təşkil edir.

Qeyd edilir ki, hazırda Avstraliyanın yalnız 
17 faizi meşədir. Qitədə meşə sahələrinin 
artırılmasının istilik qazlarının həcmini hər 
il 26-28 faiz azaltmağa imkan verəcəyi 
gözlənilir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

“Sinxua” agentliyinin 
yaydığı məlumata görə, 
Birləşmiş Ştatlar və 
Şimali Koreya Xalq De-
mokratik Respublikası 
(KXDR) liderləri Donald 
Tramp və Kim Çen In 
arasında fevralın 27-
28-də Hanoy şəhərində 
keçiriləcək sammit iki 
gün deyil, bir gün ola 
bilər.

Mənbə qeyd edir ki, bu 
barədə Vyetnam və ABŞ 
siyasi dairələrindəki bir neçə 
mənbə məlumat yayıb. 
Qeyri-rəsmi məlumatlara  
görə, planlar dəyişib və çox 
güman ki, Kim Çen In və Do-
nald Tramp yalnız birgünlük 
görüşlə kifayətlənəcək.

Bu versiyanı ABŞ 
nümayəndə heyətinin 
Hanoya səfər planı da 
təsdiq edir. Sənədə əsasən, 
Donald Tramp fevralın 27-də 
Vyetnam rəhbərliyi ilə görüş 
keçirəcək, Kim Çen Inla da-
nışıqlar isə növbəti gün baş 
tutacaq.

Ekspertlərin plan 
dəyişikliyinin səbəbləri 
barədə fikirləri isə müxtəlifdir. 
Bəziləri düşünür ki, bu, ABŞ 
və KXDR-in nüvəsizləşdirmə 
ilə bağlı razılığa nail ol-
madığı mənasına gəlir. 
Digər mütəxəssislər isə, 
əksinə, hesab edirlər ki, ilkin 
məsləhətləşmələr zamanı 
bütün məsələlərdə razılıq 
əldə olunub və bu səbəbdən 
dövlət başçıları yalnız saziş 
imzalamaq üçün bir araya 
gələcək.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Liderlərin görüşü ilə 
bağlı planlar dəyişib

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda 
davam edir. 

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı 
neftin bir bareli 67,07, Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir 
bareli 56,70, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin bir bareli 
68,90 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC-ə üzv və üzv olmayan 
dövlətlərin hasilatı azaltmaq barədə razılaşmaya əməl etmələri 
dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin artmasına səbəb olub.

Xatırladaq ki , sutkada 1,2 milyon barel hasilat azaldılır. 
Bunun 800 milyon bareli OPEC-ə üzv ölkələrin, 400 milyon 
bareli isə üzv olmayan dövlətlərin payına düşür.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Neftdən  
nə xəbər?!


