
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərin 
işğaldan azad edilməsi münasibətilə xalqa 
müraciətində demişdir: “Kəlbəcər rayo-
nunda 24 min hektar meşə ərazisi var. Bu, 
böyük sərvətimizdir. Mənfur düşmən bu 
meşələri qırıb, talayıb, satıb. Görün, son 
günlər ərzində onlar hansı çirkin işlərlə 
məşğuldur, meşələri yandırırlar ki, ekoloji 
faciə, fəlakət yaratsınlar”.

Elə Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, 
Zəngilanda, Qubadlıda və Şuşada da 
ekoloji terror törədilmişdir. Faktlara 
müraciət edək: məlumatlara əsasən, 
işğala məruz qalan torpaqlarımızda 
280 min hektar meşə sahəsi var idi. 
Bundan 13197,5 hektarı qiymətli ağac 
növləri olmuşdur. İşgaldan azad olunmuş 
Zəngilan, Ağdam, Kəlbəcər, Qubadlı və 
digər rayonlarda qiymətli agac növlərinin 
çoxu yarımfabrikat kimi xarici ölkələrə 
daşınmışdır. Ermənistan ekoloji terroru-

nun davamı olaraq noyabr ayında Şuşa 
şəhəri ətrafında Topxana meşəsini zəhərli 
və dünyada istifadəsi qadağan olunmuş 
ağ fosfor maddəsindən istifadə edərək 
yandırmış, döyüş bölgəsindən uzaqda 
yerləşən Ağgöl və Göygöl milli parkları 
ərazilərinə raket ataraq yanğın törətmişdir. 
İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu 
ərazisində 117 hektar dünyada anoloqu ol-
mayan təbii çinar meşəsi vardı. Onun 107 
hektarı Bəsitçay Dövlət Qoruğu ərazisində 
idi. Həmin çinar meşəsində ağacların 
əksəriyyəti qırılıb, kökündən çıxarılaraq 
doğranıb mebel sexlərinə, xarici ölkələrə 
daşınmış, qoruq ərazisi də ekoloji terrora 
məruz qalmışdır. Eyni zamanda, Zəngilan 
rayonundakı Arazboyu Dövlət Yasaqlığın-
dakı Arazpalıdı və digər ağac növləri də 
ekoloji terrora məruz qalmışdır. 

Təkcə Qubadlı şəhərinin mərkəzində 
təbiət abidələri olan 150–300 yaşlı Şərq 
çinarları, iri diametrli çoxillik qoz ağacları 

məhv edilmiş, 1960-cı illərdə salınmış, 
sahəsi 2 hektar olan meşə-park tamamilə 
məhv edilmişdir. Rəsmi məlumatlara görə, 
Ermənistanın ekoloji terroru nəticəsində su 
ehtiyatları, çaylar da çirklənməyə məruz 
qalmışdır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan 
ərazisindən keçən Araz çayının 43 kilometr 
hissəsində mikroflora və mikrofauna məhv 
edilib və suyun tərkibindəki ağır metalların 
xüsusi çəkisi normadan dəfələrlə çoxdur. 
Arazı ən çox çirkləndirən çaylardan biri 
Zəngilan rayonu ərazisindən axan Oxçu-
çaydır. Ermənistan dağ-mədən kombinatla-
rının yüz min tonlarla ağır metal duzlarını, 
turş sularını Oxçuçayına axıdır, ekoloji 
terror törədir. 

 ETSN tərəfindən Ermənistanın 
törətdiyi ekoloji terrorla baglı ekologiya 
və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 
fəaliyyət göstərən 31 beynəlxalq təşkilata 
müraciət olunmuşdur. Hazırda işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə noyabr ayının 11-
dən başlayaraq, müxtəlif növ ağaclar əkilir. 
Prezidentimiz çıxışlarının birində demişdir: 

“Mənfur, vəhşi düşmən bizim meşələrimizi 
30 il ərzində qırıb, talayıb və son müddət 
ərzində yandırıb. Buna baxmayaraq, meşə 
sahələrimizin böyük hissəsi toxunulmaz 
qalıb, çünki düşmən o meşələrə dırma-
şa bilməyıb, o ucqar dağ massivlərində 
yerləşir. Əlbəttə, dağıdılmış və məhv edil-
miş infrastrukturun, o cümlədən kəsilmiş 
ağacların bərpası da diqqət mərkəzində 
olacaqdır”. 

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan 
azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti 
xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2020-ci il 29 oktyabr tarixli fərmanı ilə 
verilmiş tapşırıqlara əsasən ətraf mühitin 
qorunması, təbii sərvətlərdən səmərəli 
istifadə və onların ilkin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə yaradılmış Əməliyyat 
qərargahlarında təmsil olunan Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları 
Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli və 
Xocavənd rayonlarının ərazilərində 
monitorinqlər aparıblar.

 Ermənistanın silahlı təcavüzü və 
işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycana 
külli miqdarda maddi, mənəvi və ekoloji 
ziyan dəymişdir. Dəymiş ziyanın miqdarı 
dəqiqləşdirilərək hesabatı aparılacaq, 
bu barədə beynəlxalq səviyyədə məsələ 
qaldırılacaq və işğalçı Ermənistan vurdugu 
ziyanı kompensasiya şəklində ödəyəcəkdir.

Hazırda işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdə ekoloji durumun bərpa 
edilməsi istiqamətində işlərə rəvac 
verilmişdir. İşğaldan azad olunmuş 
Füzuli, Zəngilan və Ağdam rayonlarının 
ərazilərində əsasən Şərq çinarı olmaqla, 
ümumilikdə 2000-dək müxtəlif növ ağac 
əkilib, 100 kiloqramdan artıq palıd və 
digər ağac toxumları səpilib. Ekologiya və 
təbii sərvətlər nazirinin müavini Firdovsi 
Əliyevin sözlərinə görə, ağacəkmə aksiya-
ları bu günlərdə Qubadlıda və Cəbrayılda 
da davam etdirilmişdir. Nazir müavini 
əlavə edib ki, ümumiyyətlə işğaldan azad 
olunmuş ərazilər minalardan təmizlənib 

təhlükəsiz vəziyyətə gətirildikcə, ağacəkmə 
tədbirləri bütün Qarabağ bölgəsində hissə-
hissə davam etdiriləcək.

Ermənilərin işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdəki meşələrə vurduğu ziyanın 
aradan qaldırılmasını tezləşdirmək üçün 
orada əkin, toxum səpini və digər tədbirlər 
həyata keçiriləcək, amma qoruqlarda 
və milli parklarda bu tədbirləri həyata 
keçirmək mümkün olmayacaq.

Mütəxəssislərin fikrincə, qoruq və milli 
park ərazisində ağac əkmək konsepsiyaya 
uyğun deyil. Buna görə də qoruq və milli 
parklarda təbii bərpaya üstünlük veriləcək. 
Qoruq və milli parklarda təbii bərpa 
uzunmüddətli prosesdir. Burada bərpa 
işləri bir neçə il deyil, onillərlə aparılacaq.

Ermənilər genefondumuza elə ziyan 
vurublar ki, onun bərpası çox çətindir. 
Meşələrdə yaşıl örtük salınacaq, amma 
problem ondadır ki, 100 illik palıd 
meşəsinin bərpa olunması üçün 100 il vaxt 
lazımdır.

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə 
biomüxtəlifliyin qorunması üçün xüsusi 
mühafizə olunan təbii ərazilərimizin (qoruq 
və yasaqlıqlar) bərpası, həmçinin ekoturiz-
min inkişafı baxımından yeni kateqoriyalı 
milli parkların yaradılması gündəmdədir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

E koloji terror – konkret ölkə və ya şəxs tərəfindən digər ölkənin ətraf 
mühitinə, flora və faunasına zərər yetirmək, təbii sərvətlərini məhv 
etməklə məqsədli şəkildə vurulan ziyandır. Ermənistanın təcavüzkar 

siyasəti nəticəsində ölkəmizin təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə, su ehtiyatlarına, 
fauna və florasına ciddi ziyan vurulmuşdur. Hazırda işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə qiymətli sərvətlər dağıdılmış və Ermənistana daşınmışdır, min 
hektarlarla meşə sahəsi qəsdən yandırılmışdır. 
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Ekoloji terrorun nəticələrini aradan 
qaldırmağa uzun illər lazımdır 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2021-ci il 4 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri haqqında
1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikası  

Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi 
(bundan sonra – xüsusi nümayəndəlik) 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələri yerinə yetirən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administra-
siyasının struktur bölməsidir.

1.2. Xüsusi nümayəndəlik öz 
fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası-
nın Konstitusiyasını, Azərbaycan Res-
publikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələri, Azərbaycan Respub-
likasının qanunlarını, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərman və 
sərəncamlarını, bu Əsasnaməni və 
digər normativ hüquqi aktları rəhbər 
tutur.

1.3. Xüsusi nümayəndəlik öz 
vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquq-
larını həyata keçirərkən dövlət orqan və 
qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 
göstərir.

1.4. Xüsusi nümayəndəlik 
fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin müəyyən etdiyi inzibati 
ərazi vahidində və ya onun hissələrində 
(bundan sonra – müvafiq ərazi) 
həyata keçirir və onun səlahiyyətləri 
həmin ərazi ilə məhdudlaşır. Xüsusi 
nümayəndəlik müvafiq ərazidə yerləşir.

2. Xüsusi nümayəndəliyin 
fəaliyyət istiqamətləri

2.1. Xüsusi nümayəndəliyin fəaliyyət 
istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.1.1. müvafiq ərazinin müəyyən 
edilmiş hədəflərə uyğun olaraq inkişafı-
nı təmin etmək; 

2.1.2. müvafiq ərazinin perspektiv 
inkişafı ilə bağlı hədəflərə nail olunması 
məqsədilə dövlət orqanlarının (qu-
rumlarının), onların yerli bölmələrinin 
fəaliyyətini əlaqələndirmək;

2.1.3. müvafiq ərazidə mülkiyyətin 
mühafizəsini, dövlət əmlakından 
səmərəli istifadəni, habelə sahibkarlıq, 
şəhərsalma, tikinti və digər sahələrdə 
fəaliyyətin həyata keçirilməsini təşkil 
etmək;

2.1.4. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin müəyyən etdiyi digər 
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.

3. Xüsusi nümayəndəliyin 
vəzifələri və hüquqları

3.1. Xüsusi nümayəndəliyin 
vəzifələri aşağıdakılardır:

3.1.1. müvafiq ərazinin perspektiv 
inkişafı ilə bağlı hədəflərə nail olunması 
məqsədilə dövlət orqanlarının (qu-
rumlarının), onların yerli bölmələrinin, 
digər təşkilatların müvafiq ərazidə 
əlaqələndirilmiş fəaliyyətini təmin etmək;

3.1.2. müvafiq ərazi üzrə 
əhalinin yaşayış yerlərinə qayıtma-
sı və məskunlaşması üçün zəruri 
təhlükəsizlik, iqtisadi, sosial, kommunal 
və digər tədbirlər planları layihələrinin 
hazırlanmasında iştirak etmək və təsdiq 
olunmuş planların icrasına nəzarət 
etmək;

3.1.3. müvafiq ərazidə əhalinin 
rifahının yaxşılaşdırılmasına nail olun-

ması üçün müvafiq dövlət proqramları 
layihələrinin hazırlanmasında və təsdiq 
edilmiş proqramların icrasına nəzarətdə 
iştirak etmək;

3.1.4. müvafiq ərazidə mülkiyyətin, o 
cümlədən dövlət əmlakının mühafizəsi 
istiqamətində tədbirlər görülməsini 
təşkil etmək və onların icrasına nəzarət 
etmək;

3.1.5. müvafiq ərazidə infrastruktur 
obyektlərinin, torpaq sahələrinin və 
digər daşınmaz əmlak obyektlərinin 
ilkin inventarlaşdırılmasının təşkilinə  
nəzarət etmək; 

3.1.6. müvafiq ərazidə mülkiyyətə, o 
cümlədən dövlət əmlakına zərər vurul-
masının qarşısının alınması, vurulmuş 
zərər ilə əlaqədar əvvəlki vəziyyətin 
bərpası, zərərin əvəzinin ödənilməsi və 
digər tədbirlər barədə dövlət orqanları 
(qurumları) qarşısında məsələ qaldır-
maq;

3.1.7. müvafiq ərazi hüdudlarında 
dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan 
torpaqların mülkiyyətə və ya istifadəyə, 
icarəyə verilməsinin müvafiq ərazinin 
perspektiv inkişafı ilə bağlı hədəflərə 
uyğunluğunu yoxlamaq, dövlət və 
bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq-
ların səmərəli istifadəsi və mühafizəsi 
üçün zəruri tədbir görülməsi ilə bağlı 
aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları), 
bələdiyyə qarşısında məsələ qaldırmaq;

3.1.8. müvafiq ərazidə kənd 
təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların 
və onların keyfiyyət göstəricilərinin 
müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı 
texnikası və istehsal vasitələrinin, hey-
vandarlıq məqsədləri üçün saxlanılan 
heyvanların uçotunun aparılması, sax-
lanılması, mühafizəsi, fitosanitar və epi-
zootik vəziyyətin ilkin qiymətləndirilməsi 
işlərinə nəzarət etmək;

3.1.9. müvafiq ərazidə ayrı-ayrı 
əşyaların mülki dövriyyədən çıxarıl-
ması və ya onların mülki dövriyyəsinin 
məhdudlaşdırılması ilə bağlı məsələ 
qaldırmaq; 

3.1.10. sahibkarlıq fəaliyyəti 
subyektlərinin müvafiq ərazidə həyata 
keçirdikləri və ya təqdim etdikləri biznes 
layihələrinin müvafiq ərazinin perspektiv 
inkişafı ilə bağlı hədəflərə uyğunluğunu 
yoxlamaq və müvafiq tədbirlər görmək;

3.1.11. müvafiq ərazidə şəhərsalma, 
memarlıq və tikinti sahələrində 
dövlət siyasətinin effektiv həyata 
keçirilməsində iştirak etmək, habelə 
yerli səviyyədə şəhərsalma nəzarətini 
təşkil etmək;

3.1.12. müvafiq ərazidə milli memar-
lıq ənənələrinin qorunub saxlanılması-
na, tarixi və təbii landşaftın qorunma-
sına, inkişaf etdirilməsinə, memarlıq 
üslubuna riayət edilməsinin təmin 
olunmasına, landşaft və ya məkan 
görünüşündən səmərəli istifadə ilə bağlı 
tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarət 
etmək;

3.1.13. müvafiq ərazidə tarix və 

mədəniyyət obyektlərinin (abidələrinin 
və müəssisələrinin) ilkin inventarlaşdırıl-
masına və mühafizəsinə nəzarət etmək;

3.1.14. müvafiq ərazidə tikinti 
layihələrinin, tikinti, tikinti-quraşdırma, 
bərpa, yenidənqurma, abadlaşdırma və 
digər bu kimi işlərin müvafiq ərazinin 
perspektiv inkişafı ilə bağlı hədəflərə 
uyğunluğunu yoxlamaq və müvafiq 
tədbirlər görmək;

3.1.15. müvafiq ərazidə ətraf mühitin 
qorunması, topoqrafiya və xəritəçəkmə 
işlərinin aparılması, təbii sərvətlərdən 
səmərəli istifadə məqsədilə onların ilkin 
qiymətləndirilməsi və mühafizəsi işlərini 
təşkil etmək;

3.1.16. müvafiq ərazidə 
təxirəsalınmaz tibbi yardım-
la təminedilmə və digər zəruri 
təxirəsalınmaz tibb xidmətlərinin 
göstərilməsi vəziyyətini 
qiymətləndirmək və bu barədə aidiyyəti 
üzrə məlumat vermək;

3.1.17. müvafiq ərazidə istehsa-
lat və məişət tullantılarının yığılması, 
daşınması və zərərsizləşdirilməsi işini 
təşkil etmək, icazəsiz tullantı yerlərinin 
ləğv edilməsi üçün tədbirlər görmək, 
tullantılarla davranma qaydaları barədə 
məlumatlandırılmanı təmin etmək;

3.1.18. müvafiq ərazidə nəqliyyat və 
yol infrastrukturunun inkişafı, mənzil-
kommunal təsərrüfatı sahəsində dövlət 
siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak 
etmək;

3.1.19. müvafiq ərazidə zəruri rabitə 
şəbəkəsinin qurulmasına, dövlət orqan-
ları (qurumları) əməkdaşlarının xüsusi 
rabitə ilə təmin olunmasına nəzarət 
etmək;

3.1.20. müvafiq ərazi üzrə ictimai 
təhlükəsizliyin və ictimai qaydanın qo-
runmasının təmin edilməsinə, mühüm 
obyektlərin təhlükəsizliyinin təmini üçün 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə nəzarət 
etmək;

3.1.21. müvafiq ərazidə hərəkət re-
jiminin tənzimlənməsi işini təşkil etmək, 
bu sahədə əlaqələndirməni həyata 
keçirmək;

3.1.22. zərurət olduqda, müvafiq 
əraziyə giriş-çıxışın xüsusi rejimini 
müəyyənləşdirmək və həmin rejimin 
tətbiqini müvafiq ərazinin komendantı 
vasitəsilə təmin etmək;

3.1.23. müvafiq ərazidə 
minatəmizləmə və minaların 
zərərsizləşdirilməsi işlərinin aparılması-
na nəzarət etmək;

3.1.24. müvafiq ərazidə energe-
tika qurğularının, o cümlədən hidro-
texniki qurğuların vəziyyətinin ilkin 
qiymətləndirilməsinin aparılmasını, 
yanğınların, təbii fəlakətlərin və tex-
nogen qəzaların nəticələrinin aradan 
qaldırılmasını və müvafiq mülki müdafiə 
tədbirlərinin yerinə yetirilməsini təşkil 
etmək;

3.1.25. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin qəbul etdiyi qərarların 

dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən 
müvafiq ərazidə həyata keçirilməsi 
vəziyyətini qiymətləndirmək və bununla 
bağlı aidiyyəti üzrə məlumat vermək;  

3.1.26. müvafiq ərazidə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin həvalə etdiyi 
digər vəzifələri həyata keçirmək.

3.2. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək 
üçün xüsusi nümayəndəliyin hüquqları 
aşağıdakılardır:

3.2.1. xüsusi nümayəndəliyə həvalə 
edilmiş vəzifələrin icrası ilə bağlı 
aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) 
qarşısında məsələ qaldırmaq; 

3.2.2. müvafiq ərazi ilə bağlı nor-
mativ hüquqi aktların, dövlət proq-
ramlarının və digər bu kimi sənədlərin 
layihələrinə dair təkliflər vermək;

3.2.3. təhlillər aparmaq, təkliflər, 
tövsiyələr, rəylər, arayışlar, analitik və 
digər yönümlü materiallar hazırlamaq, 
onları aidiyyəti üzrə təqdim etmək;

3.2.4. səlahiyyətlərinə aid olan 
məsələlərlə bağlı dövlət  orqanlarına 
(qurumlarına), yerli özünüidarəetmə 
orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə 
zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə 
yazılı və ya şifahi sorğu vermək və 
onlardan belə məlumatları (sənədləri) 
almaq;

3.2.5. müxtəlif görüşlər, iclaslar, 
müşavirələr və digər tədbirlər keçirmək;

3.2.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutu-
lan digər hüquqları həyata keçirmək.

4. Xüsusi nümayəndəliyin 
fəaliyyətinin təşkili

4.1. Xüsusi nümayəndəliyin 
strukturunu və ştat vahidlərinin sayını 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
müəyyən edir.

4.2. Xüsusi nümayəndəliyə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən 
azad edilən və birbaşa Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə tabe olan 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müvafiq ərazidə xüsusi nümayəndəsi 
(bundan sonra – xüsusi nümayəndə) 
rəhbərlik edir. Xüsusi nümayəndə 
xüsusi nümayəndəliyə həvalə edilmiş 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquq-
ların həyata keçirilməsi üçün şəxsən 
məsuliyyət daşıyır.

4.3. Xüsusi nümayəndənin 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və 
vəzifədən azad edilən müavini ola 
bilər. Xüsusi nümayəndənin müavini 
xüsusi nümayəndənin ona həvalə etdiyi 
vəzifələri yerinə yetirir və buna görə 
şəxsən məsuliyyət daşıyır.

4.4. Xüsusi nümayəndə, onun 
müavini, xüsusi nümayəndəliyin 
əməkdaşları Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin Administrasiyasının 
əməkdaşlarıdır.

4.5. Xüsusi nümayəndəliyin 
əməkdaşlarının işə qəbulunu və işdən 
azad edilməsini, onlar barəsində 
həvəsləndirmə və intizam tədbirlərinin 
tətbiqini Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Administrasiyasının 
rəhbəri həyata keçirir.

Leyla Əliyeva Azərbaycan əsgəri haqqında

P arlaq qələbə ilə başa çatan Vətən müharibəsi doğma torpaqlarımızın  
düşmən tapdağı altından azad olunmasıyla yanaşı, ölkədə milli ruhun  
oyanışına, qürurlu, mətin bir xalqın, sanki yeni azərbaycanlıların doğuluşuna 

səbəb oldu. Bir gözümüz hüdudsuz qələbə sevincindən doldusa da, o biri gözümüz 
haqq və ədalət savaşında canından keçmiş əziz şəhidlərimiz üçün yaş axıtdı 
və hamımızın qəlbində əbədi məşəltək alovlanacaq qürur və ağrı abidəsi – igid 
Azərbaycan əsgəri abidəsi ucaldı. AZƏRTAC tanınmış Azərbaycan şairi  
Leyla Əliyevanın Azərbaycan əsgərinin ölümsüzlüyü haqqında qələmə  
aldığı şeirlərini Salam Sarvanın tərcüməsində təqdim edir.

Ə S G Ə R
Əsgər... Ədalətə tapınan insan. 
Qəlbi Qələbənin eşqiylə yanar. 
Əsgər... Ürəyində Vətən vəfası,
Köksündə bir sükut çığırtısı var.

Güllə qabağında qırpılmaz gözü, 
Günəşin önünü dağ kəsə bilməz!
Əsgər gözəl bilir: sevginin üzü 
Həqiqət nurundan heç vədə dönməz.

Qorxusuz gözləri yırtar gecəni, 
Alnına qırmızı kölgə salar dan...
Zülmətdən qorxmağı anlamaq olar,
Dərd odur, dərd odur Gündən qorxasan. 

Eşidər Allahın pıçıltısını,
İlahi nəfəsdən gərilər sinə.
O, yalan içində batan dünyanın 
Yükünü qaldırar çiyinlərinə.

Əsgər... Öz yurduna ilahi bir pay:
Doğulub müqəddəs gündə, saatda. 

Zalımın bu nankor, bu kor kölgəsi
Əriyər qəlbinin işığı altda.

Gərər sinəsini şərə, şeytana, 
Elin hər daşının həyanı olar.
Taleyi yazılmış açıq alnını
Söykər sərhəd boyu uzanan yola.

Sancılar bayraqtək yüksəkliklərə,
Günəşə qoşulub yanan çıraqdı.
Yeriyər, yer titrər ayağı altda,
And yeri vicdandı, and yeri haqdı.

Onun Vətənindən müqəddəsi yox,
Onun dağlarından yoxdu ucası.
Düşür sümüyünə torpağın indi
Mətin addımların melodiyası.

Hər insan Allahın səsidir axı:
Nə qorxar qanından, nə can əsirgər.
Gözünün rəngində torpaq qarası,
Kürəyi Vətənin hasarı əsgər.

23 şəhər və rayonda 2 milyon 256 min nəfər sakinin xidmətlər 
zərfindən dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına istifadəsi təmin edilib

 � Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən, 
2020-ci il yanvarın 1-dən icbari tibbi sığortanın 
ölkənin 23 şəhər və rayonunda tətbiqinə 
başlanılıb. 

Dövlətimiz ilkin mərhələdə 
bütün xərcləri öz üzərinə 
götürüb və həmin ərazilərdə 
sığorta haqqı toplanılmayıb. 
Bu dövlətimiz tərəfindən apa-
rılan sosialyönümlü islahatın 
və əhaliyə göstərilən qayğının 
bariz nümunəsidir. Nazirlər 
Kabinetinin müvafiq Qərarına 
əsasən, dövlət büdcəsindən 
icbari tibbi sığortanın ötən ilin 
yanvarından tətbiq edildiyi 
inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 
manat sığorta haqqı ayrılıb. 
Nəticədə, 23 şəhər və rayon-
da 2 milyon 256 min nəfər 

sakinin xidmətlər zərfindən 
dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına istifadəsi təmin 
edilib. Sığortaolunanların 
xidmətlər zərfi çərçivəsində 
dövlət büdcəsinin vəsaiti he-
sabına tibbi xidmətlərlə təmin 
edilməsi əhalinin səhiyyə 
xərcləri ilə bağlı maliyyə 
yükünü xeyli azaldıb.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Zaur Əliyev 
icbari tibbi sığortanın 2020-ci 
il üzrə tətbiqi ilə bağlı fevralın 

4-də keçirilən mətbuat konf-
ransında deyib.  

Z.Əliyev, həmçinin bil-
dirib: “23 şəhər və rayonda 
fəaliyyət göstərən dövlət tibb 
müəssisələrinin agentliyə 
təqdim etdikləri ilkin hesa-
batlara əsasən, 2020-ci il 
ərzində 1 milyon 147 min 834 
nəfər həmin müəssisələrə 
ümumilikdə 4 milyon 170 min 
432 dəfə müraciət edib. Ən 
çox müraciət olunan şəhər 
və rayonlara gəlincə, bunlar 
Mingəçevir şəhəri (449 837), 
Xaçmaz (348 856), Ağdaş 
(328 756), Zaqatala (291 814) 
və Yevlax (275 779) rayonları 
olub. Həmin müraciətlər üzrə 
8 milyon 339 min 508 tibbi 
xidmət göstərilib. Beləliklə, 

həmin ərazilərdə rəsmi qey-
diyyatda olan əhalinin 50 faizi 
tibb müəssisələrinə müraciət 
edərək xidmətlərdən yararlana 
bilib.

Ən çox tibbi xidmət 
göstərən tibb müəssisələri 
Mingəçevir Şəhər Mərkəzi 
Xəstəxanası (1 156 586), 
Xaçmaz (615 557), Ağdaş 
(512 834), Yevlax (512 451) 
və Şəki (510 891) rayon 
mərkəzi xəstəxanalarıdır. 
Müraciətlərin çoxu tibbi 
müayinə, habelə qan dövra-
nı sistemi, tənəffüs sistemi, 
endokrin sistemi, maddələr 
mübadiləsi və qidalanma 
pozuntuları, sidik-cinsiyyət 
sistemi və həzm sistemi 
xəstəlikləri ilə bağlı olub”.

Baş Prokurorluq tikinti şirkəti ilə bağlı yayılan  
əsassız məlumatlara münasibət bildirib

Baş Prokurorluğun 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, bir müddət əvvəl Elçin 
Ələkbərovun qanunsuz 
əməlləri nəticəsində 2018-
ci ilin dekabrında təhvil 
verilməli olan binanın ha-
zırkı vaxtadək istismara 
verilməməsi səbəbindən 
vətəndaşların şikayət etmələri 

ilə bağlı informasiyaların 
ictimailəşdirilməsinə baxma-
yaraq, təəssüf ki, eyni media 
subyektləri tərəfindən istin-
taqın normal gedişinə təsir 
göstərmək, eləcə də işin ob-
yektiv hallarını “pərdələmək” 
məqsədilə qərəzli olaraq 
Elçin Ələkbərovun məhz həbs 
edilməsinin tikinti işlərinin 
tamamlanmamasına səbəb 

olması barədə məlumatlar 
yayılıb.

Baş Prokurorluq tərəfindən 
bir daha bildirilir ki, məhz 
mənzillərlə təmin edilməyən bir 
çox vətəndaşın, eləcə də Litva 
Respublikasının vətəndaşı 
Pocius Povilasın 2020-ci il 10 
iyun tarixli, həmçinin binaların 
tikintisini sifariş edən “MİDA” 
MMC-nin 2020-ci il 12 iyun ta-
rixli müraciətləri əsasında apa-
rılan araşdırma nəticəsində 
Baş Prokuror yanında Korrup-
siyaya Qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsində ötən il iyulun 16-da 
cinayət işi başlanıb.

İstintaqın gedişatında 
toplanmış sübutlara əsasən 
Elçin Ələkbərov Cinayət 
Məcəlləsinin müxtəlif 
maddələri ilə təqsirləndirilən 

şəxs qismində cəlb olunmaqla 
barəsində məhkəmənin qərarı 
ilə həbs qətimkan tədbiri 
seçilib.

Zərərçəkmiş şəxslərə 
vurulmuş maddi zərərin 
ödənilməsi və pozulmuş hü-
quqların bərpası istiqamətində 
Baş Prokurorluq tərəfindən 
tədbirlər davam etdirilir.

“Bir daha KİV 
nümayəndələrini və sosial 
şəbəkə istifadəçilərini informa-
siyaları dərc edərkən diqqətli 
və qərəzsiz olmağa çağırırıq. 
Vətəndaşların hüquqlarının 
bərpa olunması istiqamətində 
tədbirlər davam etdirilməklə 
istintaqın nəticəsi barədə 
ictimaiyyətə ətraflı məlumat 
veriləcək”, – deyə Baş Proku-
rorluğun məlumatında bildirilib.

Ə S A S N A M Ə

Bombalar səs-səsə veriblər yenə,
Vətənin bağrından qan axır indi.
Düşmən gülləsinə tuş olan əsgər,
Yaran qəlbin qədər dərin, dərindi.

Ağlayır bir ata itirmiş uşaq,
Ağlayır göylərdə Günəş də bu gün.
Ellikcə savaşa hazırıq, Vətən,
O dərdli uşağın göz yaşı üçün.

Bir gün qayıdacaq yerinə hər şey,
Bir gün sevinəcək bu yurd, bu ocaq...

Ancaq o atanın isti qucağı
Bir də o uşağa açılmayacaq.

Elimiz qələbə sorağı gözlər:
Gözləri yoldadı, qulağı səsdə.
Analar əlini  qoyub and içir
Oğul itkisinin ağrısı üstə.

Gün gələr, o zəfər xəbəri gələr,
Öpər igidlərin başdaşlarını.
Ata nisgiliylə qovrulan uşaq 
Dəfn edər gözündə göz yaşlarını.

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 
bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media 
səhifələrində “Kat Holding” MMC-nin təsisçisi Elçin 
Ələkbərovun Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsində istintaq edilən cinayət işi 
üzrə əsassız həbs olunması nəticəsində tikinti işlərinin 
tamamlanmaması səbəbindən bir çox vətəndaşın 
mənzillərlə təmin edilməməsi ilə bağlı yayılmış həqiqətə 
uyğun olmayan informasiyaları təkzib edib. 
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