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Mənalı və zəngin ömür yolunda 
həyatın çətin sınaqlarından keçərək 
formalaşmış Əli İldırımoğlu dərin 
zəkası, parlaq istedadı, hədsiz ça-
lışqanlığı ilə həyatda əksər arzula-
rına çatmış xoşbəxt soydaşlarımız-
dan idi. Qocaman yazar 3 il əvvəl 
ümumxalq qədirbilənliyi ilə qeyd 
olunan 90 illik yubileyində xoşbəxt 
taleli insan olduğunu özü də vurğu-
lamış, buna görə ulu Tanrıya duaçı 
olduğunu söyləmişdi. Ardınca bir 
arzusunun da yerinə yetirilməsini 
– doğma Qarabağın, dünyaya göz 
açıb-böyüdüyü Qubadlı torpağının 
da işğaldan azad edildiyi günü 
görməyi uca Yaradandan sidq-
ürəklə diləmişdi. 

Qadir Allah saf niyyətli ağsaq-
qal yazarımızın bu istəyinin də 
çin olmasını görməyi ona nəsib 
elədi. Qarabağın şöhrətli ziyalısı, 
professional jurnalistikamızın say-
seçmə nümayəndəsi, ədəbiyyat 
və publisistikamızın yetkin qələm 
sahibi Əli İldırımoğlunun ömrünün 
son akkordları Qarabağ savaşında 
xalqımızın tarixi Qələbəsinə şahid-
lik etməklə çalındı. 

Milli jurnalistikamızın öyünc 
ünvanlarından olan yazar, 
mərkəzi mətbuatda fəaliyyətinə 
 “Kommunist” qəzetində  (1991-ci 
ildən “Xalq qəzeti”) başla-
mış, uzun illər bu redaksiyada 
 çalışmış həmkarımız və ustadımız 
 Qarabağın işğalına son qoymuş 
Qələbəmizdən düz bir həftə sonra 
dünyadan xoşbəxt taleli insan 
kimi köçdü. Əli müəllim həm də 
 milyonda bir insanın bioqrafiyasın-
da diqqət çəkən nadir təsadüflə 
dünyaya gözünü yumdu:  doğulduğu 
17 noyabr günündə əbədiyyətə 
qovuşdu.

Jurnalistlərin bir neçə nəslinin 
müəllimi, yolgöstərəni olmuş Əli 

İldırımoğlunun həyat və fəaliyyəti 
çağdaş və gələcək qələm sahibləri 
üçün özəl bir nümunədir. Taleyi-
ni ömürlük öyrənib-öyrətməyə, 
müqəddəs söz ilə xalqına xidmət 
işinə həsr etmiş Əli müəllimin bioq-
rafiyası zəngin, çəkili və ibrətlidir. 

Əli İldırım oğlu Məmişov 1927-ci 
ildə qədim Zəngəzurun mərkəzində 
yerləşən Əliquluuşağı kəndində 
sadə və zəhmətkeş bir ailədə dün-
yaya göz açmışdı. Bu mühit onun 
70 ildən artıq davam edən yara-
dıcılıq yolunun saf və tükənməz 
qaynağı olmuşdu. Doğma kəndində 
orta məktəbin səkkizinci sinfində 
oxuyarkən, özünün dediyi kimi, 
1941- 1945-ci illəri əhatə edən 
Böyük Vətən müharibəsi başlan-
mışdı. Məktəb direktorluğu fəal 
və zəkalı şagird olduğunu nəzərə 
alıb, onu birbaşa onuncu sinifə 
keçirmişdi. Müharibənin gedişi ilə 
əlaqədar olaraq, kəndlərdə müəllim 
qıtlığı yarandığından yeniyetmə Əli 
İldırımoğlu Şuşa şəhərində açılmış 
müəllim kadrları hazırlayan kursu 
bitirdikdən sonra 1941-1942-ci dərs 
ilində isə Məlikəhmədli kənd ibtidai 
məktəbində sinif müəllimi kimi 

əmək fəaliyyətinə başlamışdı. 
1946-cı ilə qədər rayonun Xı-

dırlı, Novlu, Xəndək ibtidai, Teymur 
Musganlı yeddiillik məktəblərində 
müəllim işləyən gənc pedaqoq 
qiyabi yolla Laçın Pedaqoji Texniku-
munu,  1946-1948-ci illərdə isə Ağ-
dam ikiillik Müəllimlər İnstitutunun 
tarix fakültəsini bitirmişdi. Pedaqoji 
fəaliyyətini Əliquluuşağı, Dondarlı, 

Muradxanlı orta məktəblərində 
direktor müavini kimi davam etdirən 
Əli müəllim 1951-ci ildən Qubadlı 
Rayon Maarif Şöbəsinin inspek-
toru, “Avanqard” rayon qəzetinin 
məsul katibi, sonra isə redaktoru 
vəzifələrində çalışmışdı.

Jurnalist fəaliyyətini 1955-
ci ildən mərkəzi mətbuatda 
 davam etdirən Əli İldırımoğlu 
25 il müddətində “Kommunist” 
qəzetinin bölgə müxbiri kimi Nax-
çıvan, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ, 
Mil–Muğan və Sumqayıt–Quba 
zonalarında peşəkarlıqla təmsil 
etmişdi. Çoxillik bölgə müxbirliyi 
fəaliyyətini 1990-1992-cı illərdə 
“Həyat” qəzetində başa vuraraq 
təqaüdə çıxmışdı. İllər uzunu 
bölgələrdə zəngin həyat materi-
alı toplamış Əli müəllim ömrünün 
sonunadək, yorulmaq bilmədən 
sərbəst yaradıcılıqla məşğul olmuş, 
görüb-götürdüklərinin bədii-sənədli 
təəssüratını silsilə kitablarında 
yaradıcılığını daim diqqətlə izləyən 
oxucularına çatdırmışdı.

Yüzlərlə oçerk, felyeton, hekayə 
və povestlərdən ibarət olan “Yazım-
yazmayım”, “Mayaklar”, “Telepat”, 
“Çinarlı”, “Dərd”, “Silinməz izlər” 
topluları, “Həmin adam”, “Közərən 
sətirlər”,”Mənim rəncbər atam”, 
ikihissəlik “Zorən jurnalist”, “Aqibət”, 
“Qarlı gecələr”, “Daş yağan gün” 
romanları Əli İldırımoğluya xalq 
həyatını dərindən bilən, keçmişə 

müstəsna sayğı ilə yanaşan, quru-
culuq və yüksəlişə qələmi ilə dəstək 
verən yazıçı-jurnalist və daha xoş 
günlərimizə inanan sabitqədəm 
ziyalı imici qazandırmışdı. 

Yaradıcılığında həyat 
gerçəklərini bədii həqiqətə 
məharətlə çevirməyi bacaran Əli 
İldırımoğlu bu üslub və mövzula-
rı ilə xaricdə də özünə oxucular 

qazanmışdır. Onun “Zorən jurna-
list” romanının birinci hissəsi “Eşq, 
qələm və qovğa” adı ilə, “Mənim 
rəncbər atam” və “Aqibət” romanları 
türk dilinə, “Aqibət” romanı rumın 
dilinə tərcümə edilmiş, böyük tirajla 
nəşr olunmuşdur. “Mənim rəncbər 
atam” romanı İranda ərəb əlifbası 
ilə nəşr olunmuşdur. Nüfuzlu 
qələm sahibinin ölkəmizdə seçilmiş 
əsərləri çapdan çıxmış, həyat və 
yaradıcılığı barədə çoxsaylı yazılar 
çap olunmuş, bir neçə tədqiqat 
əsəri yazılmış, teleradio verilişləri 
və filmlər hazırlanmışdır.

Cəmiyyətdə yüksək amalı, 
bütöv şəxsiyyəti, orijinal isteda-
dı, çəkili yaradıcılığı, özünə və 
başqalarına qarşı tələbkarlığı 
ilə seçilən Əli İldırımoğlunun 
xidmətləri ölkəmizdə həmişə 
rəğbətlə qarşılanmış, layiqincə 
dəyərləndirilmişdir. Ömrünü faydalı 

əməyə, gərəkli yaradıcılığa həsr 
etmiş Əli İldırımoğlu 1941-1945-
ci illərdə arxa cəbhədə göstərdiyi 
“Rəşadətli əməyə görə” meda-
lı ilə, müstəqil Azərbaycanın 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuş, 
“Əməkdar jurnalist” adına, “Qızıl 
qələm”, “Araz”, “Ustad jurnalist”, 
“Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev” 
yaradıcılıq və “Türk ədəbiyyatına 

xidmət” beynəlxalq mükafatlarına 
layiq görülmüşdür. 

Onun son 30 ildəki yubileylərini 
qələm əhlinin yeni nəsilləri 
ədəbiyyat və jurnalistikamızın 
əlamətdar hadisələri kimi qeyd et-
mişdir. 3 il əvvəl anadan  olmasının 
90 illiyi qocaman yazara dərin 
ehtiram və ümumölkə təntənəsi ilə 
keçmişdi. Yubiley tədbirlərində Əli 
İldırımoğlunun bədii əsərlərində 
Qarabağ mövzusunun daha 
geniş yer tutduğu, yaradıcılığının 
qayəsində Vətənə sonsuz sevgi 
dayandığı, ana dilimizin saflığının 
qorunduğu vurğulanmışdı. 

Son illərdə qocaman ədibə 
həsr edilən yazılarda və çıxışlar-

da onun yeni nəsillərə örnək olan 
ömür yolundan və yaradıcılığın-
dan tez-tez və geniş bəhs edilirdi. 
Yazılarda və çıxışlarda bildirilirdi 
ki, jurnalist, publisist və yazıçı Əli 
 İldırımoğlu bütün mənalı həyatında 
öz qələmi ilə ümumi dirçəlişə, milli 
şüurun oyanışına ləyaqətlə xidmət 
edib. Onun romanlarının hər biri 
böyük təcrübənin bəhrəsidir. 40 

il mətbuatda çalışdıqdan sonra 
80-ci illərdən etibarən mütəmadi 
olaraq bədii əsərlər yazmağa baş-
layan Əli İldırımoğlu Azərbaycan 
ədəbiyyatında öz dəst-xətti olan 
yazıçıdır. Əksəriyyəti bioqrafik 
xarakter daşıyan romanlarında 
Azərbaycan həyatının elə detalları, 
mənəviyyatın elə məqamları əksini 
tapır ki, onu hər kəs müşahidə edib 
ədəbiyyata gətirə bilməz. 

 Əli İldırımoğlu özü isə öm-
rünün son illərində oxucuları-
na belə bir açıqlama vermişdi: 
“Həyat heç zaman asan olmur. 
Daşlı-kəsəkli, sıldırımlı yollar da 
var, hamar yollar da. Mən də 
bu günə asan gəlib çıxmamı-

şam. Çox çətin mübarizələrdən 
keçmişəm. Həm həyat salıb məni 
bu mübarizələrə, həm də mən 
özüm özümü. Bəlkə də bu, mənim 
xarakterimdəki mübarizlikdən irəli 
gəlib. Hər halda həmişə özümə 
qarşı tələbkar olmuşam. Heç 
zaman yazmaq, tanınmaq, kitab 
çap etdirmək xatirinə əlimə qələm 
götürməmişəm. Mənim kitablarım 
kitablardan gəlməyib, həyatdan, 
eldən, obadan, insanların və özü-
mün ömür yolumdan gəlib. Bu gün 
mənə göstərilən bu böyük diqqət və 
qayğıya görə, əməyi olan hər kəsə 
sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. 
Bundan sonra qalan ömrümü də 
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan 
ədəbiyyatına həsr edəcəyəm”.

Doğrudan da, müqtədir və 
yorulmaz qələm sahibi Əli İldı-
rımoğlu ömrünün sonunadək 
dünyaya göz açandan özəlliyini 
və gözəlliyini öyrəndiyi yerin-yur-
dun, dünyadan köçərək həmin 
yer-yurda qovuşmuş əziz, mu-
nis insanların taleyindən yazıb. 
Akademik Rəfael Hüseynovun 
qeyd etdiyi kimi, Əli İldırımoğlu 
ona görə yazırdı ki, onun yazdığı 
dili gələcək nəsillər unutmasın, 
yazdıqları keçmişlə gələcək ara-
sında körpü olsun. Əli İldırımoğ-
lunun haqqında yazdığı o yerlər, 
o ata yurdu çoxdandır ki, düşmən 
tapdağı altında idi. Əli İldırımoğ-
lu həmin qəlbisınıq yerlərin, o 
yerlərdəki gülün, bulağın, qaya-
nın, mamırın dilindən yazmaqla, o 
ruhun unudulmamasına çağırırdı.

 Yurdsevər ədibin bu çağırışla-
rından dərs almış çox sayda oxu-
cuları Qarabağ savaşında igidliklə 
döyüşdü, şəhid oldu. Döyüşlərdən 
qalib çıxanlar dövlət bayrağımızı 
azad edilmiş məntəqələdə dalğa-
landırdılar. O yerlərin arasında Əli 
İldırımoğlu kimi nüfuzlü, müdrik 
insanı xalqımıza bəxş edən Qu-
badlı rayonu və onun Əliquluuşağı 
kəndi də var. Əli İldırımoğluya o 
yerlərə getmək qismət olmasa 
da, bu zəfərə ürəkdolusu sevindi. 
Artıq qocaman ustadımızın ruhu 
məmnunluqla Qarabağ səmasında 
dolaşır. 

Allah rəhmət eləsin!

“Xalq qəzeti”nin kollektivi

Vida sözü

Qocaman yazıçı-publisist Əli 
İldırımoğlu əbədiyyətə qovuşdu

Azərbaycan ədəbiyyatına və jurnalistikasına 
ağır itki üz vermişdir. Görkəmli yazıçı-publisist, 

“Şöhrət” ordenli ustad qələm sahibi, Əməkdar 
jurnalist, “Xalq qəzeti”nin keçmiş əməkdaşı Əli 
İldırımoğlu 93 yaşında əbədiyyətə qovuşmuşdur.

Azərbaycan 178 ölkə ilə xarici ticarət 
əməliyyatları həyata keçirmişdir

Statistika Komitəsindən verilən məlumatda 
bildirilir ki, gömrük orqanlarında qeydiyyatı 
aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam 
başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və 
təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyəri 
nəzərə alınmaqla 2020-ci ilin yanvar–sentyabr 
aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 17 
milyard 830,3 milyon ABŞ dolları təşkil et-
mişdir. Ticarət dövriyyəsinin 10 milyard 006,8 
milyon dollarını və ya 56,1 faizini ölkədən ixrac 
olunmuş məhsulların, 7 milyard 823,5 milyon 
dollarını (43,9 faizini) isə idxal məhsullarının 
dəyəri təşkil etmiş, nəticədə 2 milyard 183,3 
milyon dollar məbləğində müsbət saldo yaran-
mışdır. 

2020-ci ilin yanvar–sentyabr aylarında 
qeyri neft-qaz məhsullarının ixracı əvvəlki ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 
9,2 faiz, real ifadədə isə 18,2 faiz azalmışdır.

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına 
əsasən ixracın 29,5 faizini İtaliyaya, 19,9 
faizini Türkiyəyə, 4,7 faizini Rusiyaya, 4,1 fa-
izini Yunanıstana, 4,0 faizini Çinə, 3,9 faizini 
Hindistana, 3,6 faizini İsrailə, hər biri 3,5 faiz 
olmaqla Xorvatiya və Gürcüstana, 2,7 faizini 
Ukraynaya, 2,6 faizini İspaniyaya, 2,0 faizini 
Almaniyaya, 1,8 faizini Çexiyaya, hər biri 1,6 
faiz olmaqla Tunis və İsveçrəyə, 11,0 faizini 
isə digər ölkələrə göndərilmiş məhsulların 
dəyəri təşkil etmişdir.

Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə ixracın 
dəyərində Rusiyaya (37,9 faiz), Türkiyəyə 
(19,6 faiz), İsveçrəyə (12,9 faiz), Gürcüstana 

(7,8 faiz), Çinə (2,6 faiz), Ukraynaya (2,3 
faiz), İtaliyaya (1,8 faiz) göndərilmiş malların 
payı üstünlük təşkil etmişdir.

Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların ümumi 
dəyərinin 18,4 faizi Rusiya, 14,4 faizi Türkiyə, 
13,0 faizi Çin, 6,7 faizi ABŞ, 5,3 faizi Alma-
niya, 4,2 faizi Fransa, 4,0 faizi Ukrayna, 3,9 
faizi İtaliya, 2,8 faizi Birləşmiş Krallıq, 2,7 
faizi İran, 1,9 faizi Yaponiya, 1,7 faizi Koreya, 
21,0 faizi isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal 
əməliyyatlarının payına düşmüşdür.

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə mühüm 

məhsul növlərindən təzə tərəvəz ixracı 5,7 
faiz, kartof – 31,8 faiz, meyvə və tərəvəz 
şirələri – 13,8 faiz, bitki yağları – 48,4 faiz, 
meyvə və tərəvəz konservləri – 6,2 faiz 
artmış, təzə meyvə ixracı isə 13,3 faiz, şəkər 
– 45,2 faiz, tütün – 27,7 faiz, çay – 7,4 faiz, 
qara metallardan yarımfabrikatlar – 66,7 faiz 
azalmışdır.

2019-cu ilin yanvar–sentyabr ayları ilə 
müqayisədə 2020-ci ilin yanvar-sentyabr 
aylarında təzə meyvə idxalı 14,7 faiz, xam 
şəkər və şəkər – 2,0 faiz, kərə yağı, digər süd 
yağları və pastaları – 29,2 faiz, çay – 4,5 faiz 
artmış, buğda idxalı isə 13,0 faiz, bitki yağları 
– 0,2 faiz, kartof – 4,6 faiz, quş əti və onun 
əlavə məhsulları – 16,5 faiz, siqaretlər – 77,2 
faiz, sement və sement klinkerləri – 29,7 faiz 
azalmışdır.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

 Yanvar–sentyabr aylarında 
Azərbaycan Respublikasının 
hüquqi və fiziki şəxsləri 
dünyanın 178 ölkəsindəki 
tərəfdaşları ilə ticarət 
əməliyyatları həyata keçirmiş, 
107 ölkəyə məhsul ixrac 
olunmuş, 167 ölkədən idxal 
olunmuşdur.

Şuşaya çəkiləcək yeni yolda 
xüsusi texnikaların hərəkəti 

də nəzərə alınacaq 
 �  Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 

Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar 
Nəcəfli bildirib ki, Şuşa şəhərinə yeni tikilən 
yolun inşasına başlanıb.

Anar Nəcəfli qeyd edib ki, yeni yol Füzulinin Əhmədbəyli 
kəndi ərazisindən başlayaraq, Füzuli şəhərindən keçməklə 
Tağaverdi və Daşaltı ərazilərini əhatə edərək Şuşa şəhərinə 
çəkiləcək: "Artıq 3 gündür ki, yolun tikintisi aparılır. Yol 
Qarabağın gələcək perspektivi nəzərə alınmaqla çəkilir. 
Yol 3 gediş və 3 gəliş olmaqla 6 hərəkət zolağından ibarət 
olacaq. Yolun əsas hissəsi 4 zolaqlı olacaq. 2 hərəkət zolağı 
isə xidməti yol olacaq. Həmin 2 zolaq yük avtomobilləri və 
xüsusi texnikaların hərəkəti üçün hesablanıb. 101,5 kilo-
metr uzunluğu olan yolun tam tikintisinin yekunlaşması 1 il 
6 aya nəzərdə tutulub. Amma bu o demək deyil ki, il yarım 
müddətə qədər həmin yolda hərəkət olmayacaq. Yol tədricən 
tikildikcə hazır olan ərazilər istifadəyə veriləcək. Yol həm yer-
li, həm də xarici şirkətlər tərəfindən inşa ediləcək. Ərazinin 
relyefi nəzərə alınaraq həmin yolun tikintisinə Türkiyənin 
xüsusi ixtisaslaşmış tikinti şirkətləri cəlb edilib".              

A.Nəcəfli bildirib ki, yeni tikilən yolun əvvəllər fəaliyyətdə 
olan Ağdam–Xankəndi–Şuşa yoluna aidiyyatı yoxdur: "Şuşa 
şəhərinə əvvəllər Ağdam rayonundan yol olub. Lakin bu 
yolun hələlik istifadəsi mümkün deyil. Ona görə də Şuşaya 
Füzuli rayonundan yeni yol çəkilir".
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Yanvar–oktyabr aylarında 
30,7 milyard manatlıq sənaye 
məhsulu istehsal olunmuşdur

Dövlət Statistika 
Komitəsindən bildiriblər ki, 
sənaye məhsulunun 60,3 
faizi mədənçıxarma sek-
torunda, 33,6 faizi emal 
sektorunda, 5,2 faizi elekt-
rik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda, 0,9 faizi 
isə su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sekto-
runda istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorun-

da əmtəəlik neft hasilatı 7,6 
faiz azalmış, əmtəəlik qaz 
hasilatı isə 7,3 faiz artmışdır.

Emal sektorunda 
əczaçılıq məhsullarının 
istehsalı 8,8 dəfə, metallur-
giya sənayesi məhsullarının 
istehsalı 78,6 faiz,  avtomobil, 

qoşqu və yarımqoşqu-
ların istehsalı 64,1 faiz, 
sair nəqliyyat vasitələrinin 
istehsalı 50,3 faiz, kom-
püter, elektron və optik 
məhsulların istehsalı 50,1 
faiz, maşın və avadanlıqların 
istehsalı 41,4 faiz, kağız və 

karton istehsalı 34,2 faiz, 
geyim istehsalı 33,7 faiz, 
ağacın emalı və ağacdan 
məmulatların istehsalı 32,5 
faiz, tikinti materiallarının 
istehsalı 26,4 faiz, rezin və 
plastik kütlə məmulatlarının 
istehsalı 19,1 faiz, tütün 
məmulatlarının istehsalı 
18,3 faiz, kimya sənayesi 
məhsullarının istehsalı 13,2 
faiz, poliqrafiya məhsullarının 

istehsalı 9,9 faiz, dəri və dəri 
məmulatlarının, ayaqqabıla-
rın istehsalı 7,9 faiz, toxucu-
luq sənayesi məhsullarının 
istehsalı 6,1 faiz, hazır 
metal məmulatlarının is-
tehsalı 1,2 faiz artmış, qida 
məhsullarının istehsalı 1,3 
faiz, neft məhsullarının isteh-
salı 2,2 faiz  azalmışdır.

Elektrik enerjisi, 
qaz və buxar istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı 
sektorunda istehsalın həcmi 
8,5 faiz artmış, su təchizatı, 
tullantıların təmizlənməsi və 
emalı sektorunda isə 3,5 faiz 
azalmışdır.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Ermənilər Peqovu təhdid etməyə başlayıb: 
“Bir ay bizi axmaq yerinə qoydun” 

 � Ermənilər "Wargonzo"nun jurnalisti Semyon Peqovu 
təhdid etməyə başlayıb.

"Twitter"də bəzi istifadəçilər 
müharibə davam etdiyi müddətdə 
S.Peqovun onları aldatdığını yazıblar.

"Biz səni də unutmamışıq, Peqov! 
Bir ay bizi axmaq yerinə qoydun" – 

deyə jurnalisti təhdid edən ermənilər 
onunla bir gün hesab çəkəcəklərini 
bildiriblər. 

Getdikcə ermənilərin yara-
mazlığı, daxilindəki çirkab bütün 

dünyaya daha çox bəlli olur. Baş 
verən hadisələrə obyektiv mövqe 
sərgiləyən, ermənilərin  cinayətlərini 
pisləyən, həqiqəti söyləyən 
jurnalistlər, siyasi şərhçilər, aparıcılar 
erməni faşizmi tərəfindən  hədələnir, 
onlara amansız divan tutulacağı 
bildirilir. 

Bir vaxtlar erməniləri müdafiə 
edən, reallığı təhrif edən, işğalçının 
yanında yer alan media orqanları  
düşünməli və ermənilərin cinayətkar 
əməllərindən nəticə çıxarmalıdırlar.

“Xalq qəzeti”

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət 
göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2020-ci ilin 
yanvar–oktyabr aylarında 30,7 milyard manatlıq 
və ya 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
4,5 faiz az sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Bu 
azalma neft-qaz sektorunda məhsul istehsalının 
6,1 faiz azalması hesabına baş vermiş, sənayenin 
qeyri neft-qaz sektorunda isə məhsul istehsalı 
11,5 faiz artmışdır.


