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Aqroparklar haqqında Nümunəvi

(əvvəli 8-ci səhifədə)
8.16.2. altı ay əvvəlcədən idarəedici 

təşkilata (operator seçildiyi təqdirdə, həmçinin 
operatora) xəbərdarlıq etməklə aqroparkın 
rezidentinin təşəbbüsü ilə;

8.16.3. aqroparkın rezidenti müqavilədə 
göstərilən kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsalı, emalı, qablaşdırılması və xidmətlərin 
göstərilməsi, məhsulların saxlanılması, 
çeşidlənməsi və satışı obyektlərinin qurul-
ması, tələb olunan investisiyanın qoyul-
ması, məhsul istehsalına, emalına, işlərin 
görülməsinə və xidmətlərin göstərilməsinə 
başlanılması ilə bağlı öhdəliklərini bu 
Əsasnamənin 8.15-ci bəndinə uyğun olaraq 
verilən bildirişdə müəyyən olunmuş müddətdə 
icra etmədikdə idarəedici təşkilatın təşəbbüsü 
ilə;

8.16.4. aqroparkın qeydiyyatı ləğv 
edildikdə və ona dair məlumatlar Reyestrdən 
çıxarıldıqda;

8.16.5. Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsində nəzərdə tutulan digər hallarda.

8.17. Bu Əsasnamənin 8.11-ci bəndində 
göstərilən müddətdə aqroparkda sahibkar-
lıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair 
müqavilə bağlanılmadıqda və ya ona bu 
Əsasnamənin 8.16-cı bəndində göstərilən 
əsaslarla xitam verildikdə aqroparkın 
rezidentinin (rezidentlərinin) qeydiyyat 
şəhadətnaməsi ləğv edilir və bu barədə 
məlumat Reyestrə daxil edilir. Özəl aqropar-
kın bir rezidenti olduqda, həmin rezidentin 
qeydiyyat şəhadətnaməsi ləğv edildikdə 
həmin aqroparkın qeydiyyat şəhadətnaməsi 
də ləğv edilir və ona dair məlumatlar 
Reyestrdən çıxarılır. Dövlət tərəfindən yara-
dılan aqroparkın rezidentinin (rezidentlərinin) 
qeydiyyat şəhadətnaməsi ləğv edildikdə 
idarəedici təşkilat rezidentlə bağlanılmış tor-
paq sahəsinin icarə (subicarə) müqaviləsinin 
“Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ləğv 
edilməsi üçün tədbirlər görür.

8.18. Bu Əsasnamənin 8.16-cı bəndində 
göstərilən əsaslarla dövlət tərəfindən yara-
dılan aqroparkda sahibkarlıq fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsinə dair müqaviləyə xi-
tam verildikdə, aqroparkın rezidenti kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, 
qablaşdırılması və xidmətlərin göstərilməsi, 
məhsulların saxlanılması, çeşidlənməsi və 
satışı obyektlərinin, avadanlıq və qurğuların 
özgəninkiləşdirilməsi, yaxud özü və ya çəkilən 
xərcləri ödəmək şərtilə idarəedici təşkilat 
tərəfindən sökülməsi, daşınması və ya məhv 
edilməsi (utilizasiyası) barədə qərar verir.

8.19. İdarəedici təşkilat bu Əsasnamənin 
8.18-ci bəndində göstərilən məsələlərin 
həllində dövlət tərəfindən yaradılan aqropar-
kın rezidentinə kömək göstərməlidir.

8.20. Bu Əsasnamənin 8.18-ci bəndinə 
uyğun olaraq istehsal sahəsini əldə edən, 
habelə aqroparkın yaradılması məqsədlərinə 
uyğunluğunun müəyyən edilməsi barədə 
idarəedici təşkilatın rəyi nəzərə alınmaq-
la, aqroparkın rezidentinin istifadəsində 
(mülkiyyətində) olan torpaq sahəsini və digər 
əmlakı icarəyə (subicarəyə) götürmüş hüquqi 
və fiziki şəxslər bu Əsasnamənin 8-ci hissəsi 
ilə müəyyən olunmuş qaydada aqroparkın 
rezidenti kimi qeydiyyatdan keçməlidirlər.

8.21. Dövlət tərəfindən yaradılan aqropar-
kın rezidenti həmin aqroparkda yeni inves-
tisiya layihəsini həyata keçirmək istədikdə, 
yeni investisiya layihəsi barədə məlumat 
bu Əsasnamənin 8-ci hissəsinin tələbləri 
nəzərə alınmaqla ona verilmiş qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin əlavəsində göstərilir.

8.22. Aqroparkın rezidenti qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin ləğvindən və sahibkarlıq 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair imza-
lanmış müqaviləyə xitam verilməsindən inzi-
bati qaydada və məhkəməyə şikayət etmək 
hüququna malikdir.

8.23. Aqroparkın rezidenti Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 
dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informa-

siya sistemi haqqında Əsasnamə”yə uyğun 
olaraq müvafiq məlumatları “Elektron kənd 
təsərrüfatı” informasiya sisteminə daxil edir.

9. Aqroparkda stimullaşdırıcı tədbirlər
9.1. Aqroparklara münasibətdə aşağıdakı 

stimullaşdırıcı tədbirlər müəyyən edilə bilər:
9.1.1. vergi və gömrük sahəsində stimul-

laşdırıcı tədbirlər;
9.1.2. aqroparkın infrastrukturla təmin 

edilməsi üçün tədbirlər;
9.1.3. dövlət mülkiyyətində olan torpaqlara 

münasibətdə torpaq sahəsinin icarə haqqının 
aşağı həddə müəyyən edilməsi;

9.1.4. güzəştli kreditlərin verilməsi;
9.1.5. investisiyaların cəlb edilməsinin 

dəstəklənməsi;
9.1.6. istehsal və emal edilən məhsulların 

satışının dəstəklənməsi;
9.1.7. inzibati prosedurların 

sadələşdirilməsi;
9.1.8. sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli 

həyata keçirilməsi üçün xidmətlərin təşkili.
10. Aqroparkda texniki tənzimləmənin 

xüsusiyyətləri
Aqroparkda maddi-texniki bazanın, 

məhsul istehsalının və emalının, işlərin 
görülməsinin və xidmətlərin göstərilməsinin 
müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə 
məhsullara, istehsal, emal metod və 
proseslərinə, şəhərsalma və tikinti-quraş-
dırma, sazlama, istismar, saxlanma, daşın-
ma, qablaşdırma, etiketləmə və utilizasiya, 
habelə sanitar-epidemioloji, ekoloji, əməyin 
mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, yanğın və 
radiasiya təhlükəsizliyi qaydalarına, işlərin 
görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə 
dair məcburi texniki tələbləri müəyyən edən 
Azərbaycan Respublikasının texniki normativ 
hüquqi aktları olmadıqda, “Standartlaşdırma 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun olaraq analoji beynəlxalq (regi-
onal) və dövlətlərarası standartlar, normalar, 
qaydalar və tövsiyələr tətbiq edilir.

11. Aqroparklarda şəhərsalma və tikinti 
fəaliyyəti

11.1. Aqroparklarda şəhərsalma və tikinti 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qüvvədə 
olan ərazi planlaşdırılması sənədləri tətbiq 
olunur.

11.2. Aqroparklarda tikintiyə və tikinti ob-
yektinin istismarına icazənin verilməsi ilə bağlı 
qərarın qəbul edilməsi üzrə inzibati icraat 
Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və 
Tikinti Məcəlləsinə, “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 
digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq 
həyata keçirilir.

12. Aqroparkın yaradılması və fəaliyyəti 
ilə bağlı işlərin maliyyələşdirilməsi

Səlahiyyətli orqanın qərarı ilə aqropar-
kın yaradılması və fəaliyyətinin təşkili dövlət 
büdcəsinin vəsaiti, idarəedici təşkilatın əldə 
etdiyi gəlirlər və qanunla qadağan olunmayan 
digər mənbələr hesabına, özəl aqroparkın 
yaradılması və fəaliyyətinin təşkili isə reziden-
tin (rezidentlərin) vəsaiti və qanunla qada-
ğan olunmayan digər mənbələr hesabına 
maliyyələşdirilir.

13. Aqroparkın ləğv edilməsi
13.1. Aqropark barədə məlumatlar 

idarəedici təşkilat tərəfindən Reyestrə daxil 
edildikdən sonra 2 (iki) il ərzində sahibkarlıq 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair heç 
bir müqavilə bağlanılmadıqda və ya əvvəl 
bağlanılmış müqavilələr qüvvədən düşdükdə 
aqroparkın qeydiyyatı ləğv edilir və ona dair 
məlumatlar Reyestrdən çıxarılır.

13.2. Aqroparkın qeydiyyatının ləğv 
edilməsi haqqında qərar qəbul edildiyi 
tarixdən 1 (bir) ay sonra qüvvəyə minir. 
Qərar qüvvəyə mindiyi gün aqroparka dair 
məlumatlar Reyestrdən çıxarılır.

13.3. Aqroparkın qeydiyyatının ləğv 
edilməsi və ona dair məlumatların Reyestrdən 
çıxarılması onun rezidenti olmuş hüquqi və 
fiziki şəxslərin həmin ərazidə fəaliyyətinin 
davam etdirilməsinə mane olmur.

13.4. Dövlət tərəfindən yaradılan aqropar-
kın ləğvi haqqında qərarı səlahiyyətli orqan, 
özəl aqroparkın ləğvi haqqında qərarı isə 
onun rezidenti qəbul edir.

ƏSASNAMƏ

Heydər Əliyev Mərkəzində bir 
müddət bundan əvvəl keçirilən “İşğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə mədəni 
irs abidələrinin bərpası üzrə layihələr: 
hədəflər, çağırışlar, xüsusiyyətlər, 
perspektivlər” mövzusunda “dəyirmi 
masa”da da bu barədə ətraflı bəhs 
olunub. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov 
tədbirdə çıxış edərək, otuz ilə yaxın 
müddətdə Ermənistanın işğalı altın-
da olan ərazilərimizin düşməndən 
təmizlənəndən dərhal sonra burada ge-
nişmiqyaslı quruculuq işlərinə başlanıl-
dığını, bölgədə infrastruktur layihələri ilə 
yanaşı, tarixi və mədəniyyət abidələrinin 
inventarlaşdırılması, mühafizəsi, o 
cümlədən, bərpası istiqamətində geniş-
miqyaslı layihələrin həyata keçirildiyini 
diqqətə çatdırıb. A.Ələkbərov, eyni 
zamanda, Heydər Əliyev Fondunun 
2020-ci il dekabrın 8-dən etibarən işğal-
dan azad edilən ərazilərdəki mədəni-
dini abidələrin, məscidlərin bərpası üzrə 
layihəyə başladığını da vurğulayıb. 

Heydər Əliyev Fondu ötən 
müddətdə bərpa işlərində dövlət 
tərəfindən həyata keçirilən layihələrə 
vətəndaş cəmiyyətinin üzvü kimi öz 
mühüm dəstəyini göstərib. Fondun 
işğaldan azad olunan ərazilər üzrə 
layihəsinin icrası üçün yaradılan 
xüsusi işçi qrupu bərpa olunacaq 
abidələrin öyrənilməsi məqsədilə ilkin 

qiymətləndirmə aparıb.
Bərpa prosesinə yerli 

mütəxəssislərlə yanaşı, Türkiyə, Avstri-
ya, Böyük Britaniya, Bolqarıstan, İtaliya, 
Latviya, Rusiya, Gürcüstan və digər 
ölkələrdən mütəxəssislər cəlb edilib. 
Dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, 
bütün abidələrin yenidən qurulması 
zamanı onların ilkin simasının pozulma-
ması prinsipi əsas götürülüb. Bununla 
bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilib və 
abidələrin bərpası, konservasiyası 
və yenidən qurulması üzrə işlərdə 

mütərəqqi üsulların tətbiqinə üstünlük 
verilib. 

Heydər Əliyev Fondu bu müddət 
ərzində artıq bir sıra mədəniyyət 
abidələrinin bərpasını başa çatdırıb. Bu 
ilin avqust ayında Şuşa şəhərində Molla 
Pənah Vaqifin muzey-məqbərə komp-
leksinin təmir-bərpa və yenidənqurma 
tədbirləri yekunlaşdırılaraq, kompleks 
istifadəyə verilib. Burada işlər Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən 2021-ci 
ilin mart ayından başlayıb və abidə 
tarixi görkəminə uyğun şəkildə bərpa 
edilib. Azərbaycanın incisi sayılan 

mədəniyyət paytaxtımızda, həmçinin 
görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah 
Vaqifin büstü, dahi bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin heykəli də Fondun dəstəyi 
ilə yenidən qurularaq ucaldılıb.

Şuşada mühafizəsinə ehti-
yac olan tarixi abidələrlə iş xüsusi 
həssaslıqla görülür. Şəhərin baş 
planının hazırlanması istiqamətində 
xarici mütəxəssislərlə birgə müzakirələr 
aparılır. Şuşalıların doğma şəhərlərinə 
mütəmadi səfərləri təşkil olunur, 
eyni zamanda, onların köçürülməsi 

və şəhərdə çalışan insanların 
yerləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər 
həyata keçirilir.

Şuşanın bərpasından söz 
düşmüşkən, xatırladaq ki, Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, 
şəhərin tarixi görkəminin bərpası 
üzrə qısa müddət ərzində böyük işlər 
görülüb. Bu layihənin sürətlə real-
laşmasına dövlətimizin başçısının 
Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan 
edilməsi barədə sərəncamı mühüm 
təsir göstərib. İşin sürətlə reallaşma-

sı məqsədilə şəhərin tarixi abidələr 
yerləşən hissələri zonalara ayrılıb. 
Şuşada 150-dən çox tarixi abidənin 
bərpası və yenidən qurulmasının xüsusi 
həssaslıqla icrası qərara alınıb. 

“Uni Construction” şirkətinin 
bərpaçısı, italiyalı mütəxəssis Luigi 
Scrinzinin sözlərinə görə, Qarabağda-
kı maddi-mədəni abidələr inanılmaz 
dağıntılara məruz qalıb. “Qarabağ” 
“böyük bağ”, “yaşıllıqlarla zəngin olan, 
abad məkan” deməkdir. Lakin bu 
məhfumlardan heç birinə bu gün Qara-
bağda rast gəlinmir. Hazırda bölgənin 
yenidən dirçəldilməsi, həyata qaytarıl-
ması istiqamətində böyük işlər görülür. 
Bu yerlərin abadlaşdırılması həm də 
müqəddəs mahiyyət daşıyır.

“Uni Construction” şirkətinin layihə 
rəhbəri, türkiyəli mütəxəssis Əli Ünlü Şu-
şadakı abidələrin Azərbaycan xalqı üçün 
çox böyük əhəmiyyətə malik mədəni irs 
olduğunu bildirib. Lakin bu irs işğalçı-
lar tərəfindən demək olar ki, tamamilə 
dağıdılıb: “Dağıdılmış abidələrin bərpası 
istiqamətində böyük işlər görülür. Bu 
işlər şəxsən Prezident İlham Əliyevin 
nəzarəti ilə aparılır. İşğaldan yenicə azad 
ediləndə Şuşadakı abidələrin dağıntılara 
məruz qaldığı müşahidə olunurdu. Aşağı 
Gövhər Ağa məscidinin həyətindəki 
mədrəsə də bu qəbildəndir. Bu kimi tarixi 
tikililərin bərpası son dərəcə həssaslıqla 
aparılır”.

Şəhərin bərpası planı Britaniya 
şirkəti, yerli mütəxəssislər və Şuşa-

da işləyən xarici şirkətlər tərəfindən 
hazırlanıb və bu zaman əsas diqqət 
koordinasiyaya, tikililərin planlaşdırılma-
sına, Şuşanın memarlıq görünüşündə 
ahəngdarlığı qorumaq üçün ərazinin 
ümumi landşaftının nəzərə alınmasına 
yönəldilib. Bir sözlə, burada baslıca 
vəzifə şəhərin mədəniyyət paytax-
tı kimi irsinin qorunması, abidələrin 
bərpası və Şuşanın gələcək inkişafına 
istiqamətlənib. 

Qarabağın tarixi baxımdan çox 
önəmli abidələrindən biri olan Ağdam 

cümə məscidinin bərpasında da qarşıya 
onun əvvəlki tarixi görkəmini özünə 
qaytarmaq əsas məqsəd kimi qoyu-
lub. Erməni işğalı dövründə məscidin 
demək olar ki, bütün tarixi elementləri 
dəyişdirilib. 

Zəngilan şəhərindəki məscid 
kompleksi isə XIX əsrdə inşa edilib 
və memarlıq abidəsi kimi inventarlaş-
dırılıb. Ermənistanın işğalı dövründə 
məscid düşmən qüvvələri tərəfindən 
dağıdılıb və ilkin görkəmini demək olar 
ki, tamamilə itirib. Abidə konservasiya 
edilib və bununla bərabər ərazidə yeni 
məscidin də inşasına başlanılıb. 

Hazırda Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurdakı yol layihələrinin icrası 
da uğurla davam etdirilir. Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 
məlumatına görə, Kəlbəcər –  Laçın, 
 Horadiz – Cəbrayıl – Zəngilan – Ağbənd, 
Xudafərin – Qubadlı –  Laçın, Qubadlı – 
Eyvazlı, Şükürbəyli – Cəbrayıl – Hadrut, 
Füzuli – Hadrut, Bərdə –  Ağdam,  
Talış – Tapqaraqoyunlu –  Qaşaltı –  
Naftalan avtomobil yolları yüksək 
keyfiyyətlə inşa olunur.

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Ağ-
dam Sənaye Parkının meşə zolağında 
günəş enerjisi ilə qidalanan damcılama 
suvarma sistemi quraşdırılıb. Bu inno-
vativ sistemin yaradılması “Ağıllı şəhər” 
konsepsiyasının vacib elementlərindən 
biridir.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Qarabağın bərpasında əsas vəzifə 
mədəni irsin qorunmasıdır 

Bu gün işğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması, 
həmin torpaqlarda ən müasir infrastrukturun yaradılması və 
mədəni-tarixi abidələrin bərpası istiqamətində genişmiqyaslı 
tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə icra olunan layihələr 
isə həmin yerlərin qısa müddət ərzində sülh və əməkdaşlıq 
bölgəsinə çevrilməsini, həmçinin iqtisadi inkişafını şərtləndirir.

Dünya ictimaiyyəti bəzi beynəlxalq təşkilatların 
ədalətsiz mövqeyi ilə bir daha tanış oldu

– İstər Vətən müharibəsi, istərsə 
də postmüharibə dövründə Prezident 
İlham Əliyev dünyanın aparıcı kütləvi 
informasiyaları üçün həmişə açıq olub. 
Xatırladım ki, İkinci Qarabağ müharibəsi 
başlanan gündən dünyanın aparıcı 
media nümayəndələri dövlət başçımız-
dan müsahibə almaq üçün ölkəmizə üz 
tutmuşdu. Söz yox ki, onların arasında 
xüsusi öyrədilmiş əməkdaşlar da var idi 
və müharibənin başlanmasında ölkəmizi 
ittiham etmək istəyirdilər. Lakin dövlət 
başçımız belə təxribatçı müxbirlərə əsl 
“master klas” keçdi. Böyük təmkinlə, 
səbirlə, müdrikliklə onların cavabını 
verdi və təxribatçı olduqlarını mədəni 
şəkildə başa saldı. Dünyanın 30-
dan çox aparıcı kütləvi informasiya 
vasitəsinə müsahibə verən möhtərəm 
 Prezidentimiz Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətindən əl çəkməməsindən, başqa 
dövlətlərin ərazisi hesabına “böyük 
Ermənistan” yaratmaq iddiasından, bu 
ədalətsizliyə laqeyd yanaşan beynəlxalq 
təşkilatların qərəzli münasibətindən 
ətraflı söhbət açdı. Dünya ictimaiyyəti 
bu müharibənin başlanılmasında əsas 
təqsirkarın Ermənistan və 30 il ərzində 
onun işğalçılıq siyasətinə göz yuman 
qərəzli beynəlxalq təşkilatlar olduğunu 
daha yaxından bildilər. Əgər bu müddət 
ərzində nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
qəbul etdikləri qətnamələr icra olun-
saydı, ikili standartlar, islamofobiya 
dayandırılsaydı və ATƏT-in Minsk qrupu 
üzərinə götürdüyü vəzifənin həllində 
səy göstərsəydi, bu münaqişə qanlı 
müharibəyə çevrilməzdi.

– Söhbət ATƏT-in Minsk qrupu-
nun fəaliyyətsizliyindən düşmüşkən, 
xatırladım ki, dövlət başçımız 
İtaliyanın “İl Sole 24 Ore” qəzetinə 
müsahibəsində bu məsələni bir daha 
diqqətə çatdırdı.

– Bəli, qəzetin əməkdaşının Minsk 
qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı sualına 

cavabında möhtərəm Prezidentimiz 
 ATƏT-in Minsk qrupunun üzərinə gö-
türdüyü missiyanı yerinə yetirməməsini 
kəskin tənqid etdi. Dedi ki, Minsk 
qrupunun fəaliyyəti uğursuz idi: “Əgər 
Minsk qrupunun həmsədrləri – dünyanın 
aparıcı ölkələri, Təhlükəsizlik Şurasının 
5 daimi üzvündən 3-ü, 3 nüvə dövləti, 
dünyanın ən güclü ölkələri Ermənistanın 
işğalına son qoya bilmədilərsə və 
ya bunu etmək istəmədilərsə, bu, o 
deməkdir ki, onların fəaliyyəti uğursuz 
idi. Onlar 28 il fəaliyyət göstərdilər. 
Təsəvvür edirsiniz?”.

Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Minsk 
qrupu 1992-ci ildə fəaliyyətə başladı 
və üç aparıcı ölkə isə bundan bir neçə 
il sonra həmsədr oldu. Lakin, istənilən 
halda, 20 ildən çox fəaliyyət göstəriblər, 
nəticə isə sıfra bərabər olub. 
Ermənistanı Azərbaycan ərazilərini tərk 
etməyə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
bunu tələb edən qətnamələrinə əməl 
etməyə yola gətirmək və ya məcbur 
etmək üçün yeganə yol Ermənistana 
qarşı sanksiyalar tətbiq etmək idi. 
Dünya ictimaiyyətinə də bəllidir ki, 
müəyyən hallarda bu sanksiyalar digər 
ölkələrə qarşı tətbiq olunur və olunub. 
Bəs işğalçı Ermənistana qarşı niyə 
tətbiq olunmadı? Niyə bu qədər dəhşətli 
terror hadisələri törədən, günahsız 
insanları amansızcasına qətlə yetirən 
Ermənistana sanksiyalar tətbiq olun-
madı? Dövlət başçımızın qeyd etdiyi 
kimi, yenə də ikili standartlar, yenə də 
ədalətsiz yanaşma.

Onu da qeyd edim ki, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların bu ədalətsizliyi, 
ikili standartlardan, islamofobiyadan 
əl çəkməmələri bu gün də müşahidə 
olunmaqdadır. Müxbirin dövlət baş-
çımıza “Avropa İttifaqı bu yaxınlarda 
Ermənistana 2 milyard dollar həcmində 
dəstək paketini elan etdi. Ukraynaya da 
2 milyard dollara yaxın yardım ayrıla-

caq. Səhv etmirəmsə, Azərbaycana 
isə sadəcə, 140 milyon avro ayrılacaq. 
Yəni, burada çox böyük fərq var. Sizcə, 
nə üçün belədir? Belə bir qərar haradan 
qaynaqlanır?” – sualını cavablandıran 
möhtərəm Prezidentimizin “Bu, bir 
çox müşahidəçiləri təəccübləndirən 
fakt oldu və Azərbaycan əhalisi üçün 
də çox xoşagəlməz bir sürpriz oldu”– 
deməsi, əslində, bu gün də ölkəmizə 
qarşı qərəzli mövqe sərgiləndiyinə işarə 
idi. Dövlət başçımızın “Bir məsələni 
dəqiqləşdirim: “Avropa Komissiyası 
tərəfindən Ermənistana təqdim ediləcək 
paketin həcmi 2,6 milyard dollardır, 
Azərbaycana isə sizin qeyd etdiyiniz 
kimi, 140 milyon. Yəni, fərq, təqribən, 
20 dəfədir” – bildirməsi dünyada baş 
alıb gedən ikili standartların növbəti 
təsdiqindən xəbər verirdi. Möhtrəm 
Prezidentimiz bu yanaşmanın ədalətsiz 
olduğunu hər iki ölkənin real ehtiyacları-
na ziddiyət təşkil etdiyni bildirdi. 

Adama elə gəlir ki, Avropa İttifa-
qı sanki Ermənistanın 30 il ərzində 
Azərbaycan ərazilərində törətdiyi 
vəhşilikdən, talançılıqdan, viranəlikdən 
xəbərsizdir. Dövlət başçımızın qeyd 
etdiyi kimi, hətta azad olunmuş 
ərazilərdə Ermənistan tərəfindən 
törədilmiş dəhşətli dağıntıları kənara 
qoysaq belə, hər iki ölkənin əhalisinin 
sayına nəzər salsaq, görərik ki, fərq 5 
dəfədən çoxdur. Azərbaycanın əhalisi 
10 milyon, Ermənistanınsa 2 milyon-
dur. Bundan əlavə, işğal illəri ərzində 
ərazilər tamamilə dağıdılıb. Bu gün 
əcnəbi vətəndaşlar və jurnalistlər həmin 
ərazilərə səfər edəndə dağıntıların 
miqyasını öz gözləri ilə görürlər. Eyni 
zamanda, hesablamalara görə, həmin 
ərazilərə 1 milyona yaxın mina basdırı-
lıb. Minaları təmizləmə prosesi olduqca 
baha başa gəlir və çox vaxt aparır. 
Ermənistanda heç bir dağıntı yoxdur. 
Bu ölkə işğal edilməmişdi, o, özü işğalçı 

idi. Fiziki cəhətdən belə Ermənistanın 
iqtisadiyyatı bu nəhəng həcmli pa-
keti mənimsəyə bilməz. Möhtərəm 
 Prezidentimiz bir daha diqqətə çatdırdı 
ki, belə yanaşma çox təəccüblüdür və 
bu paket elan edildikdən sonra, Avropa 
ittifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin 
bu yay Azərbaycana səfərindən sonra 
biz bu mövzunu daim müzakirə edirik. 
Biz istəyirik ki, yanaşma vahid standart-
lara əsaslansın. Biz ədalət istəyirik və 
əlbəttə, Azərbaycana eyni şərtlərlə, eyni 
həcmdə vəsaitin verilməsini istəyirik.

– Minalardan söz düşmüşkən, 
Ermənistanın Azərbaycan tor-
paqlarını işğal altında saxladığı 
dövrdə həyata keçirdiyi məkrli 
niyyətlərindən biri də həmin 
ərazilərin minalanmasıdır. Bu məsələ 
də müsahibədə öz əksini tapdı.

– Bəli, bu məsələ italiyalı jurnalis-
tin də diqqətindən yayınmadı. Onun 
dövlət başçımıza ünvanladığı suallar-
dan biri də bu məsələ barəsində oldu. 
Dedi ki, minaların təmizlənməsi çox 
həssas, vacib və strateji fəaliyyətdir: 
“Həqiqətən də, azərbaycanlıların azad 
olunmuş ərazilərə geri dönməsi və 
məskunlaşması arzu olunursa, həmin 
ərazilərin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. 
Bu səbəbdən, mən təəccübləndim. 
Minaların təmizlənməsi kimi həssas bir 
məsələnin Avropa İttifaqını daha öncə 
hərəkətə keçməyə vadar etməməsi Sizi 
təəccübləndirirmi?”

Əslində, dövlət başçımız bu 
məsələni dəfələrlə qaldığını və 
Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının 
prezidenti Şarl Mişellə keçirdiyi görüşdə 
də müzakirə etdiyini bildirdi. Möhtərəm 
Prezidentimiz, hətta həmin görüşdə 
təklif etdi ki, Avropa Komissiyası özü-
nün fondları vasitəsilə Azərbaycanda 
minalardan təmizləmə prosesinin 
maliyyələşdirilməsini nəzərdən ke-
çirsin: “Dedim ki, pulu bizə verməyin, 
minaların təmizlənməsi ilə məşğul olan 
Avropa şirkətlərinə maliyyə yardımı 
ayırın ki, onlar Azərbaycana gəlsinlər 
və işə başlasınlar. Çünki Azərbaycan 
üçün fiziki olaraq bunu qısa müddətdə 
etmək mümkün deyil. Bundan əlavə, 
bu, çox bahalı işdir və siz tamamilə 
haqlısınız ki, minalar təmizlənməsə, 
biz insanların geri qayıdışını təmin edə 
bilmərik. Onlar bunu 30 ilə yaxındır ki, 
gözləyirlər. Hazırda genişmiqyaslı bərpa 
işlərinə başlanılan ərazilər minalardan 
təmizlənib, digər yerlər isə yox. Yəni, 
geri dönəcək insanlar ciddi problemlər 
və həyati təhlükə ilə üzləşəcəklər”. 

Dövlət başçımız mövqeyini bir daha 
açıqladı: “Bizim mövqeyimiz ondan 
ibarətdir ki, Ermənistana maliyyə 
töhfəsinin səviyyəsi istər ianə olsun, 
istərsə də kredit, Azərbaycanla eyni 
olmalıdır”. 

Müsahibəni qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının 
VI Sammitində Brüsselə işgüzar səfəri zamanı keçirdiyi görüşlərdə və 
mətbuat konfransındakı qətiyyəti, həmçinin İspaniya və İtaliyanın aparıcı 
mətbu orqanlarına müsahibələrində səsləndirdiyi fikirlər ölkəmizin 
mövqeyini bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Möhtərəm  Prezidentimiz 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən əl çəkməməsinin, dünyanın 
qüdrətli dövlətlərinin, o cümlədən, nüfuzlu təşkilatların bu ədalətsizliyə 
laqeyd münasibətindən, düşmənin törətdiyi təxribatların cavabı olaraq, 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən diz çökdürülməsi və postmüharibə 
dövründə görülən işlər barəsində ətraflı məlumat verdi. Dövlət başçımız 
bu dəfə də münaqişənin 30 ilə yaxın davam etməsindəki ədalətsizlikdən 
danışdı və ikili standartlardan hələ də əl çəkməyən beynəlxalq təşkilatları 
sərt tənqid etdi. Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə İtaliyanın “İl Sole 24 
Ore” qəzetinə müsahibəsində bu məqamlar diqqəti daha çox cəlb edir. Bu 
barədə danışan Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq 
üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə dedi:

Təhsil naziri brifinq keçirib

Dekabrın 21-də Prezident İlham 
Əliyevin təhsil sahəsinə dair 20 dekabr 
2021-ci il tarixli müvafiq sərəncamları 
ilə bağlı təhsil naziri Emin Əmrullayevin 
brifinqi keçirilib.

Brifinqdə Emin Əmrullayev təhsilin 
keyfiyyətinin artırılması baxımından 
məktəbəqədər təhsil pilləsinin müstəsna rol 
oynadığını qeyd edib. Nazir vurğulayıb ki, 

Azərbaycanda son illərdə bu təhsil 
pilləsi üzrə ciddi uğurlar əldə olunub. 
Məktəbəqədər təhsil formasının 
əhatəliliyinin artırılması istiqamətində 
mühüm işlər görülüb. 

Məktəbəqədər təhsil istiqamətində 
qarşıda duran hədəflərə toxu-
nan Emin Əmrullayev bildirib ki, 
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 
səmərəliliyinin artırılması, uşaq-
ların bu müəssisələrdə düzgün 
təlim-tərbiyə prosesinə cəlbi və 
qayğı ilə əhatə olunması vacib 
komponentlərdən biridir.

Daha sonra regional təhsil 
idarələrinin yaradılması ilə bağlı 
sərəncamdan danışan təhsil naziri 
media nümayəndələrinin diqqətinə 

çatdırıb ki, regional idarələrin yaradılma-
sı rayon və şəhər təhsil şöbələrinin ləğv 
edilməsi demək deyil. Nazirin sözlərinə 
görə, sərəncama əsasən, hər rayonda 
təhsili idarə edən qurumlar olacaq və on-
lar regional idarələrin tabeliyində fəaliyyət 
göstərəcək. Regional idarələr həm vətəndaş 
müraciətlərinə vaxtında baxılmasına, həm də 
yerli məsələlərin həllinə müsbət təsir edəcək.
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