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Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 111       Bakı şəhəri, 28 mart 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasının 
Dənizkənarı Milli Parkının sanitariya-
mühafizə zonası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında

“Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 
və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2014-cü il 4 aprel tarixli 924-IVQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 

15 may tarixli 166 nömrəli Fərmanının 
 1.4.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Dənizkənarı 
Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası 
əlavə olunmuş xəritədə göstərilən 535,33 
hektarlıq sahədə təsdiq edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Ölkəmiz tarixin bütün zamanlarında  
indiki qədər güclü və yenilməz olmayıb

Şübhəsiz, bütün bunlar ümummilli lider 
Heydər Əliyevin düşünülmüş dövlətçilik 
strategiyasının məntiqi nəticəsidir. 
Müstəqilliyimizin əbədiliyini təmin edən, bizə 
ölkə, dövlət miras qoyan Heydər Əliyevin hər 
birimizin həyatında, sözün əsl mənasında, 
müstəsna xidmətləri var. Bu fikirləri Milli 
Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü 
Rəşad Mahmudov bildirib.

Deputat qeyd edib ki, ölkəmizi Ulu 
Öndərin uğurlu strategiyası əsasında inkişaf 
etdirən Prezident İlham Əliyev xəyalımızdakı 
Azərbaycanı yarada bildi. Bəli, biz belə ölkə 
arzulamışdıq. Bu gün vətəndaşı olduğu-
muz ölkə milli maraqlara söykənərək tam 
müstəqil siyasət yürüdür. Milli maraqlarımızın 
təminatçısı olan bu siyasətlə 44 şərəfli gün 
ərzində Azərbaycan bütövləşdi. Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoyuldu.

Prezident İlham Əliyevin və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
Novruz bayramında Tərtərin Suqovuşan 
qəsəbəsinə səfəri Vətənə bağlılığın parlaq 
ifadəsi idi. Uzun müddət düşmən tapdağı 
altında qalan Suqovuşanın işğaldan azad 
olunmasından sonra müasirləşdirilməsi, yeni 
obyektlərin tikilərək istifadəyə verilməsi, heç 
şübhəsiz, dövlətimizin başçısının qayğısı 
nəticəsində mümkün olmuşdur. Bununla ya-
naşı, inşası nəzərdə tutulan yeni obyektlərin 
təməllərinin qoyulması, qarşıya qoyulan 
məqsədlərin qısa zaman ərzində reallaşdı-
rılması istiqamətində Azərbaycan Preziden-
tinin verdiyi mühüm tapşırıqlar ölkəmizin 
qüdrətinin və dövlətimizin vətəndaşına 
qayğısının ifadəsidir.

Təbiətin qeyri-adi gözəlliyinə malik 
əsrarəngiz Suqovuşan qəsəbəsinin turizm 
potensialını yüksəltmək dövlətimizin başlıca 
hədəflərindən biridir. Heç şübhəsiz, ötən 
əsrin 70-ci illərində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə tikilən 
Suqovuşan su anbarı ətrafında yaradıla-
caq turizm kompleksi gələcəkdə istər ölkə 
vətəndaşlarımız, istərsə də xarici turistlər 
üçün cəlbedici olacaq. Suqovuşanda 40 
nəqliyyat vasitəsi üçün avtodayanacağın, 
turizm məlumat mərkəzinin və ictimai iaşə 
obyektinin yaradılması da nəzərdə tutulub 
ki, bu da bu əsrarəngiz məkanı turistlər üçün 
daha cəlbedici edəcək.

Prezident İlham Əliyevin Suqovuşan 
qəsəbəsində məzmunlu çıxışı da gələcək 
hədəfləri bir daha ortaya qoydu. Prezident, 
Müzəffər Ali Baş Komandanın bildirdiyi kimi 
biz gücümüzü, iradəmizi ortaya qoyaraq 
tarixi ədaləti bərpa etdik: “Şübhəsiz ki, biz 
döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər verərək 
doğma diyarımızı erməni işğalından azad 
etdik və Qarabağa qayıtdıq. Biz artıq burada 
yerləşmişik, biz buraya qayıtmışıq, doğma 
diyarımıza qayıtmışıq. Bütün Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur bölgəsində çox genişmiqyaslı 
abadlıq işləri aparılır, şəhərlər yenidən quru-
lur, kəndlər yenidən salınır”.

Əsas vəzifəmizin keçmiş məcburi köçkün-
ləri tezliklə doğma diyara qaytarmaq olduğunu 
bildirən dövlətimizin başçısı bu istiqamətdə 
ciddi işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırıb. Bu 
gün dağıdılmış, viran edilmiş torpaqlarımız-
da geniş vüsət alan tikinti-quruculuq işlərini 
ölkəmiz heç bir dövlətdən yardım almadan, öz 
daxili imkanları çərçivəsində reallaşdırır. Xal-
qımız əmindir ki, işğal olunmuş torpaqlarımız 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə azad olunduğu kimi, onun 
rəhbərliyi ilə də gülüstana çevriləcək, vətən-
daşlarımız doğma yurdlarına qayıdacaqlar.

Rəşad Mahmudov sonda bildirib ki, 
bu gün xalqımız İlham Əliyevin liderliyi ilə 
xoşbəxt, firavan bir ölkənin vətəndaşı ol-
mağının sevincini yaşayır. Bütün bu misilsiz 
xidmətlərinə görə Müzəffər Ali Baş Koman-
dan, Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq 
mənəvi borcumuzdur.

“Xalq qəzeti”

Milli Məclisin sədri Qazaxıstana işgüzar səfərə gedib
Martın 28-də Milli Məclisin sədri 

Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə 
parlament nümayəndə heyəti Qazaxıstan 
Respublikasının Almatı şəhərinə işgüzar 
səfərə gedib. 

Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, səfərdə məqsəd MDB Parlament As-
sambleyasının (PA) 30 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak 
etməkdir. 

Almatı Beynəlxalq Aeroportunda nümayəndə heyətini MDB 
PA-nın Baş katibi Dmitri Kobitski, Qazaxıstan Parlamentinin 
deputatları, ölkəmizin Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğla-
nov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Səfər çərçivəsində Milli Məclis sədrinin MDB PA-nın Şura 
iclasında çıxışı və iştirakçı ölkələrin nümayəndə heyətlərinin 
rəhbərləri ilə görüşləri də nəzərdə tutulur. 

İşgüzar səfər martın 29-da başa çatacaq.

Okeanın o tayından Novruz təbriki
ABŞ Prezidentinin dövlət başçımıza Novruz bayramı 

münasibətilə göndərdiyi məktubda ABŞ-ın Azərbaycana 
verdiyi böyük dəyər, eləcə də respublikamızın həyata keçirdiyi siyasətə 
dəstək ifadə olunub. Məktubun orjinalında (ingilis dilli mətnində) 
məhz “Novruz bayramı” ifadəsinin yazılması diqqətəlayiqdir. Hazırda 
dünyanın supergücü sayılan ölkənin rəhbəri bizim milli bayramımıza 
biganə qalmamış, üstəlik onu Azərbaycanca yazmaqla səmimi jest 
etmişdir.

Məktubda ABŞ-ın Azərbaycanın 
barış, işbirliyi, xüsusilə təhlükəsizlik 
və bəşəri tərəqqiyə verdiyi töhfələri 
yüksək dəyərləndirdiyi vurğulanıb. 
Dünyanın indiki qarışıq vaxtında, 
nəzərlərin Rusiya – Ukrayna savaşına 
yönəldiyi bir dönəmdə təhlükəsizlik 
mövzusu sövq – təbii ön plana çıxır.

Əfqanıstan başda olmaqla, 
təhlükəsizlik məsələlərinin həllində 
ABŞ-la Azərbaycanın ortaq maraqla-
rının uzlaşdırılması ənənəsi vardır. Bu 
ənənə enerji təhlükəsizliyi örnəyində 
də özünü göstərir. Qlobal problemlərin 
çözümündə ABŞ-ın iradəsi, 
Azərbaycanın güvənli tərəfdaşlığı 
bilinən bir həqiqətdir.

Əlbəttə, bu ölkənin zamanın-
da Minsk qrupunun həmsədri kimi 
öz imkanlarını ədalətli sülh adına 
səfərbər etməsi yaxşı olardı. La-
kin Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrinin icrasını 
təkbaşına həll etməklə nəyə qadir ol-
duğunu göstərmişdir. Və bu, ölkəmizin 
ləyaqətini göstərən amilə çevrilmişdir. 

O cümlədən, qalib ölkə kimi bütün 
kommunikasiyaların açılması, ədalətli 
sülhün təsisi bizim üstünlük verdiyimiz 
xətdir. “3+3” bölgəsəl işbirliyi platfor-
ması, Zəngəzur dəhlizi kimi ideyalar, 
gerçək layihələr ABŞ-ın tərəfdar 
olduğu dəyərlərlə uyğunluq təşkil edir. 
Xüsusilə, Azərbaycanın sivilizasiyalar 
və mədəniyyətlərarası dialoq ünvanı 
olması, ölkəmizdə ayrı dinə, ayrı etnik 
kimliyə malik insanların mehriban ya-
şaması Azərbaycan fərqi, Azərbaycan 
dözümlülüyü, Azərbaycan ləyaqətidir.

Bu anlamda, aid olduğumuz 
bölgədə barışığın təşviqi barədə 
(məktubda vurğulanan) fikrin ABŞ-ın 
həm də Ermənistanla Azərbaycan 
arasında münasibətlərin normallaş-
ması və sülh sazişinin imzalanmasına 
dəstəyi kimi qəbul edə bilərik. Yəni 
ABŞ-ın, bütövlükdə aparıcı dünya 
dövlətlərinin, beynəlxalq ictimaiyyətin 
müharibənin nəticələrini və yaran-
mış yeni geosiyasi gerçəkliyi qəbul 
etməsini görməkdəyik. Bu gerçəkliyi 
biz yaratmışıq: Azərbaycan  tarixi 

Zəfərə imza atmağı da, Zəfərin 
nəticələrini zamanın beynəlxalq çağı-
rışlarına uyğun yönəltməyi də bacarır. 
Biz uğursuz dövlət deyilik ki, uzun illər 
“qalib ədası” ilə sülh saxtakarlığı edək. 
Bizim dövlətçilik ənənəmiz, dövlət 
ədəb-ərkanımız, ədalətimiz, sülh 
mədəniyyətimiz var.

Bəli, ABŞ-ın Azərbaycanla qarşı-
dan gələn dövrdə də sıx işbirliyində 
maraqlı olması və bunun yalnız köhnə 
–ənənəvi sahələr üzrə deyil, həm də 
yeni əməli çalışma sahələri üzrə da-
vam etdiriləcəyi məktubun leytmotivini 
təşkil edir:

“Bu il Birləşmiş Ştatlarla 
Azərbaycan arasında diplomatik 

münasibətlərin 30 illiyidir. Bu ildönümü-
nü qeyd etdiyimiz bir zamanda Admi-
nistrasiyam Cənubi Qafqazda demok-
ratiya, sülh və tərəqqini dəstəkləməyə 
davam edəcəkdir. Biz, həmçinin 
ortaq təhlükəsizlik narahatlıqlarını 
həll etmək, regional barışığa təşviq 
etmək və iqtisadi əməkdaşlıq üçün 
yeni imkanları araşdırmaq məqsədilə 
Azərbaycanla birgə işləyəcəyik.

Birləşmiş Ştatlar hökuməti adından 
Sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş 
arzularımı yetirirəm”.

Azərbaycan Prezidentinin 60 illik yu-
bileyi münasibətilə çoxsaylı məktublar 
daxil olmaqla, ondan sonrakı əlamətdar 
günlər, hadisələrlə bağlı dünya lider-
lərinin cənab Prezidentə ünvanlandığı 
məktublar, telefon zəngləri dövlət baş-
çımızın beynəlxalq nüfuzunun parlaq 
ifadəsidir.

Qədim və zəngin mədəniyyətə 
malik Azərbaycanın müzəffər Ali Baş 
Komandanının böyük nüfuzu onun gör-
düyü işlərin, irəli sürdüyü təşəbbüslərin 
dəyərinin, idrakının və qəbulunun 
göstəricisidir. Dünyada yüksək hörmət 
öz –özünə yaranmır. Bu, gərgin 
əməyin, təcrübənin, rəhbərin  imzası 
qədər keçərli sözünün, bir sözlə, 
güvənin təntənəsidir.

Dövlətimiz zaval görməsin!

Əkbər QOŞALI

Maulen Aşımbayev: Azərbaycan Qazaxıstan 
üçün çox mühüm və etibarlı tərəfdaşdır

Martın 28-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qazaxıstan 
Respublikasına işgüzar səfəri çərçivəsində Almatı şəhərində 
bu ölkənin Parlamenti Senatının sədri Maulen Aşımbayev ilə 
görüşüb. 

Parlamentin Mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Maulen 
Aşımbayev ölkəsinin Azərbaycanla 
münasibətlərin inkişafına böyük 
əhəmiyyət verdiyini qeyd edib. 
Azərbaycanın Qazaxıstan üçün çox 
mühüm və etibarlı tərəfdaş olduğu-
nu diqqətə çatdıran M.Aşımbayev 
xalqlarımızın oxşar tarixə malik 
olduğunu, müstəqillik illərində 
münasibətlərin böyük inkişaf yolu 
keçdiyini vurğulayıb.  

İki ölkə  arasında münasibətlərin 
inkişafına qanunverici orqanların 
özünəməxsus töhfələr verdiyini 
söyləyən Qazaxıstan Parlamenti 
Senatının sədri parlamentlər arasında 
əlaqələrin inkişafının qarşılıqlı maraq 
doğuran məsələlərin müzakirəsi baxı-
mından əhəmiyyətli olduğunu bildirib.  

Azərbaycan xalqını Prezi-
dent İlham Əliyevin siyasi iradəsi 
və qətiyyəti sayəsində Vətən 
müharibəsində qazandığı şanlı 
Qələbə və ərazi bütövlüyünü bərpa 
etməsi münasibətilə təbrik edən 
qazaxıstanlı parlamentari bu Zəfərin 
bütün türk dünyasının qələbəsi oldu-
ğunu bildirib. Senatın sədri, həmçinin 
işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
bərpası məsələsində Qazaxıstanın 
istənilən dəstəyi göstərməyə hazır 
olduğunu qeyd edib.

Görüşdə Maulen Aşımbayev bu 
ilin yanvarında ölkəsində baş vermiş 
faciəvi hadisələr barədə məlumat 
verərək, göstərilən dəstəyə görə 
Azərbaycan xalqına minnətdarlığını 
ifadə edib.

Göstərilən qonaqpərvərliyə görə 
təşəkkürünü bildirən Milli Məclisin 

sədri Sahibə Qafarova Qazaxıstan 
Respublikası Parlamenti  Senatının 
sədri ilə bundan əvvəl keçirdiyi 
görüşləri xatırladaraq, aparılan 
danışıqların qanunverici orqan-
larımız arasında münasibətlərin 
dərinləşməsinə töhfə verdiyini 
bildirib. O, parlamentlərin ölkələrimiz 
arasında münasibətlərdə körpü 
rolunu oynadığını qeyd edərək, 
qanunverici orqanlarımız arasında 
münasibətlərin yüksək səviyyədə 
olduğunu vurğulayıb. S.Qafarova 
Azərbaycan ilə Qazaxıstan  arasında 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın 
daha da dərinləşdirilməsi və 
möhkəmləndirilməsi üçün böyük im-
kanlar yaradan TÜRKPA çərçivəsində 
qarşılıqlı fəaliyyəti xüsusi qeyd edib.

Milli Məclisin sədri deyib ki, xalq-
larımızı ortaq tarix, mədəni və mənəvi 
dəyərlər birləşdirir. Müstəqillik illərində 
isə ölkələrimiz arasında münasibətlər 
daha da dərinləşib. Onun sözlərinə 
görə, hazırda münasibətlərin hərtərəfli 
inkişafına dair möhkəm hüquqi baza 
mövcuddur.

Görüşdə Sahibə Qafarova 
Azərbaycanın 44 günlük Vətən 
müharibəsində qazandığı Qələbə 
və regionda yaranmış yeni reallıq 
barədə də məlumat verərək bildirib 
ki, Azərbaycan bu qələbə sayəsində 
ərazi bütövlüyünü bərpa edib və 
işğala son qoyub. Artıq Ermənistanla 
Azərbaycan arasında münaqişə möv-
cud deyil. Ölkəmiz hazırda işğaldan 
azad etdiyi ərazilərinin bərpasını 
həyata keçirir.

Milli Məclisin sədri vurğulayıb 
ki, Azərbaycan regionda daimi 
sülh və sabitliyin təmin olunmasını 
istəyir. Ölkəmizin bütün ölkələrin 
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 
hörmətlə yanaşdığını vurğulayan Milli 
Məclisin sədri ölkəmizin özünün də 
ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə 
hörmət olunmasını tələb etdiyini 
vurğulayıb.  

Rəsmi İrəvanın yenə də 
təxribatlarını davam etdirdiyini 
diqqətə çatdıran Sahibə Qafa-
rovanın sözlərinə görə, üçtərəfli 
Bəyanatın dördüncü bəndinə 
əsasən, Ermənistan ordusunun qa-
lıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı 
dəstələri Azərbaycan ərazilərindən 
tam olaraq çıxarılmalıdır. Lakin 
təəssüf ki, onlar bu günə qədər bu 
öhdəliklərini yerinə yetirməyiblər. 
Əksinə, son dövrlərdə qeyri-qanuni 
erməni silahlı dəstələrinin üzvləri 
Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə 
qarşı təxribatları daha da artırıb. Milli 
Məclisin sədri deyib ki, Ermənistan 
regionda yeni reallığı düzgün 
qiymətləndirməli, sülh və sabitli-
yin bərqərar olması istiqamətində 
üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə 
yetirməlidir.

Sahibə Qafarova xatırladıb ki, bu 
ilin yanvar ayında Qazaxıstanda baş 
verən faciəvi hadisələr Azərbaycanda 
da narahatlıqla izlənilib və həmin 
hadisələrin artıq geridə qaldığını, 
qazax xalqının bütün çətinliklərin 
öhdəsindən gələcəyinə inamını ifadə 
edib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq  doğuran 
digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

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

Səbr və qətiyyətlə hədəfə doğru

“Əlbəttə, biz gözləyirik ki, Ermənistan 
tərəfi 9-10 noyabr 2020-ci il tarix-
li Bəyannamənin bütün erməni silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxa-
rılması, habelə Azərbaycanın əsas hissəsi 
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasın-
da kommunikasiyaların açılması barədə 
bütün bəndləri tamamilə yerinə yetirəcək. 
Bu, erməni tərəfin hüquqi öhdəliyidir, lakin 
təəssüf ki, bu istiqamətdə iş çox ləng gedir.”

Fevral ayında Moskvada dövlət başçımı-
zın dedikləri və bir ay sonra baş verənlər belə 
bir əminlik yaradır: Birincisi: Əgər Ermənistan 
öz üzərinə götürdüyü hüquqi öhdəliyi yerinə 
yetirib silahlı, terrorçu tör-töküntülərini Qara-
bağdan rədd eləyib çıxarmasa bu işi müzəffər 

Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında 
ordumuz yerinə yetirəcək. İkincisi: Əgər 
Ermənistan Azərbaycanın əsas hissəsi ilə 
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kom-
munikasiyaların açılmasına imkan verməsə, 
onda bir müddət sonra Laçın dəhlizi də 
olmayacaq.

Biz bir millət olaraq tariximizin ən şərəfli 
səhifələrindən birini yaşayırıq. Xarici İşlər Na-
zirliyinin və Müdafiə Nazirliyinin dövlətimizin 
mövqeyini əks etdirən bəyanatları hər bir 
azərbaycanlıda qürur hissi yaradır.

Xocalı rayonu ərazisindəki Fərrux 
kəndinin düşməndən azad edilməsi və bütün 
bu proseslər cənab Prezidentimizin Qarabağ 
siyasətinin çox incə və məharətlə yürüdüldü-
yünü, qarşıya qoyulan məqsədə səbrlə, ad-
dım-addım çatmağa hədəfləndiyini göstərir. 
Bu siyasətin təməlində qüdrətli dövlət rəhbəri, 
güclü dövlət və millət dayanır. Biz tarix 
boyu birlikdə və güclü olanda hədəflərimizə 
 çatmışıq.

Musa QASIMLI,  
Milli Məclisin deputatı, 

 AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun 
direktoru

Bu günlərdə Qarabağda baş verənlər 2022-ci il fevralın 22-də cənab 
Prezidentimiz İlham Əliyevin Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə 
danışıqlarından və müvafiq sənədin imzalanmasından sonra keçirdiyi birgə 
mətbuat konfransında söylədiyi aşağıdakı fikirləri xatırlamağı zəruri edir:

Hər birimiz qüdrətli, nüfuzlu Azərbaycanın vətəndaşı olmaqdan 
qürur duyuruq. Ölkəmiz tarixin bütün zamanlarında indiki qədər 
güclü və yenilməz olmayıb. Uğurlu daxili və xarici siyasət, nəhəng 
iqtisadi layihələr beynəlxalq əlaqələrimizi genişləndirməklə yanaşı, 
ölkəmizi, həm də nüfuzlu tribunalarda söz sahibinə çevirib.
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