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Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva ulu öndər
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı
Mayın 10-da Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə
telefonla zəng edib.
Telefon söhbəti zamanı dövlət
başçıları Böyük Vətən müharibəsində
Qələbənin 76-cı ildönümü münasibətilə
bir-birini səmimi təbrik edərək
vurğulayıblar ki, hər iki ölkədə xilaskar
döyüşçülərin şücaəti haqqında xatirə
müqəddəs tutulur, misilsiz qəhrəmanlıq

və fədakarlıq göstərmiş veteranlara dərin
minnətdarlıq bildirilir.
Hər iki tərəfin Rusiya-Azərbaycan
hərtərəfli qarşılıqlı fəaliyyətinin daha
da genişləndirilməsi əzmində olduğu
təsdiqlənib.
Söhbət zamanı dövlət başçıları
müxtəlif səviyyəli təmasların bundan
sonra da davam etdiriləcəyini
vurğulayıblar.

AZƏRTAC

Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı
Mayın 13-də Qazaxıstan
Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart
Tokayev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng
edib.
Qazaxıstan Prezidenti Ramazan
bayramı münasibətilə dövlətimizin
başçısını və Azərbaycan xalqını təbrik
edib, əmin-amanlıq arzularını çatdırıb.
Azərbaycan Prezidenti göstərilən
diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını
bildirib, öz növbəsində, Kasım-Jomart

Tokayevi və Qazaxıstan xalqını Ramazan
bayramı münasibətilə təbrik edərək
firavanlıq arzulayıb.
Dövlət başçıları Azərbaycan ilə
Qazaxıstan arasında uğurla inkişaf edən
dostluq münasibətlərinin bundan sonra
da möhkəmlənəcəyinə əmin olduqlarını
bildirib, əlaqələrin perspektivləri ətrafında
fikir mübadiləsi aparıblar.
Söhbət zamanı Türk Şurası
çərçivəsində də ölkələrimizin uğurlu
əməkdaşlıq həyata keçirdikləri vurğulanıb.

Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı
Mayın 14-də Əfqanıstan İslam
Respublikasının Prezidenti Məhəmməd
Əşrəf Qani Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyevə telefonla
zəng etmişdir. Əfqanıstan Prezidenti
dövlətimizin başçısını və Azərbaycan
xalqını Ramazan bayramı münasibətilə
təbrik etmiş, firavanlıq arzularını
çatdırmışdır.
Prezident İlham Əliyev göstərilən
diqqətə və təbrikə görə Əfqanıstan
Prezidentinə minnətdarlığını bildirmiş və
öz növbəsində Məhəmməd Əşrəf Qanini
və Əfqanıstan xalqını Ramazan bayramı
münasibətilə təbrik edərək sülh və əmin-

amanlıq arzulamışdır.
Əfqanıstan Prezidenti Azərbaycanın
ölkəsinə verdiyi dəstəyə görə bir daha
dövlətimizin başçısına təşəkkür etmişdir.
Azərbaycan Prezidenti ErmənistanAzərbaycan müharibəsi dövründə
Əfqanıstanın Azərbaycana göstərdiyi
dəstəyə görə Məhəmməd Əşrəf Qaniyə bir
daha minnətdarlıq ifadə etmişdir.
Söhbət zamanı Azərbaycanla
Əfqanıstan arasında dostluq
münasibətlərinin inkişafından məmnunluq
ifadə edilmiş, əlaqələrimizin daha da
möhkəmlənəcəyinə əminlik bildirilmişdir.

Ramazan bayramı münasibətilə
Azərbaycan xalqına təbrik

Mayın 10da xalqımızın xilaskar
oğlu, ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan
olmasından 98 il ötür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Fəxri xiyabanda Ulu
Öndərin məzarını ziyarət
ediblər.
“Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım
qədər sevdiyim Azərbaycan
xalqına, dövlətçiliyimizə,
ölkəmizin iqtisadi, siyasi,
mədəni inkişafına xidmət
olub”, - deyən Heydər Əliyev
bütün mənalı ömrü boyu
qüdrətli Azərbaycan yaratmaq uğrunda çalışıb. Dahi
Liderin xidmətləri sayəsində
dövlətçilik, azərbaycançılıq,
dünyəvilik, müasirlik kimi
ideyalar cəmiyyətin dünyagörüşü sisteminin ayrılmaz
hissəsinə çevrilib, müasir
Azərbaycanın mövcudluğunun və inkişafının ideya
əsasını təşkil edib. Ümummilli lider Heydər Əliyev öz
fəaliyyəti ilə vətənpərvər
cəmiyyət formalaşdırmaq kimi tarixi missiyanın

öhdəsindən uğurla gəlib.
Ulu Öndərin yaratdığı və
inkişaf etdirdiyi Azərbaycan
Ordusu Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edib, xalqımız
tarixi hədəflərinə qovuşub,
Vətənimiz bütövləşib. Bu-

nunla da “Şuşasız Qarabağ,
Qarabağsız Azərbaycan
yoxdur!” deyən Ulu Öndərin
ən böyük arzularından biri də
həyata keçib, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunub. Xalqımız böyük dövlət
xadimi, müasir müstəqil
Azərbaycanın banisi Heydər

Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümünü 44 günlük Vətən müharibəsində
qazanılmış şanlı Qələbənin
doğurduğu sevinc hissi ilə
qeyd edir.
Prezident İlham Əliyev
ümummilli lider Heydər
Əliyevin məzarı önünə əklil,

birinci xanım Mehriban
Əliyeva gül dəstəsi qoydular,
Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla andılar.
Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı Ulu Öndərin
ömür-gün yoldaşı, görkəmli
oftalmoloq-alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın
xatirəsini ehtiramla anaraq
məzarı üzərinə gül dəstələri
qoydular.
Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış
həkim-alim Tamerlan Əliyevin
məzarları üzərinə də gül
dəstələri düzdülər.
Azərbaycan tarixinin
bütöv bir dövrü ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Ümummilli Liderin
mənalı ömrünün əsas qayəsi
Vətənə, xalqa məhəbbətdir.
Məhz bu keyfiyyətlərinə görə
Heydər Əliyev xalqımızın
qəlbində əbədi məskən salıb.
Onun qurduğu dövlət indi
qalib dövlətdir və bu dövlətin
dəmir yumruğu yeni reallıqlar
yaradıb.

AZƏRTAC

Hörmətli həmvətənlər!
Mübarək Ramazan bayramı
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edir,
hamınıza səmimi arzu və diləklərimi
yetirirəm.
Ən ülvi hissləri və nəcib niyyətləri
özündə təcəssüm etdirən, yardımsevərlik
və paylaşmaq kimi yüksək əxlaqi dəyərlər
aşılayan Ramazan ayı artıq başa çatır.
Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin
nazil olduğu bu mübarək ayda hər bir
müsəlman Allah qarşısında vicdani borc
və vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirmək
fürsəti qazanaraq xeyirxah əməllərin,
şəfqət və mərhəmət duyğularının sevincini yaşayır.
Müsəlman dünyasının tarixi-mədəni
mərkəzlərindən olan Azərbaycan
yüz illərdir ki, ayrı-ayrı din və etiqad
mənsublarının əmin-amanlıq şəraitində
yaşadığı, dinlərarası həmrəyliyin və
əməkdaşlığın mövcud olduğu nadir
məkanlardandır. Etnik-mədəni müxtəlifliyi
ilə seçilən cəmiyyətimizdə qarşılıqlı
hörmət və etimada əsaslanan dözümlülük mühitinin, demokratik birgəyaşayışın,
vəhdət və harmoniyanın bərqərar
olmasında bəşəriyyəti daim sülhə,
humanizmə, qardaşlıq və bərabərliyə
dəvət edən İslam dini müstəsna rol
oynamışdır. Hazırda ölkəmizdə vicdan və etiqad azadlığının, dövlət-din
münasibətlərinin mütərəqqi tarixi

ənənəyə və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun təmin edilməsi, milli-mənəvi
dəyərlərimizin təbliği və təşviqi dövlət
siyasətimizin əsas prioritetlərindəndir.
Əziz bacı və qardaşlarım!
Xalqımızın birliyini daha da
gücləndirən, mənəvi-əxlaqi zənginliyin
təntənəsinə çevrilən mübarək Ramazan günlərində ölkəmizin firavanlığı və
tərəqqisi naminə etdiyiniz dualara qatılır,
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəman
Vətən övladlarının ölməz xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Əminəm ki, qədirbilən
xalqımız onların müqəddəs adını
həmişə uca tutacaq, şəhid ailələrinə,
qazilərimizə diqqət və qayğısını heç vaxt
əsirgəməyəcəkdir.
Bir daha sizə və dünyanın müxtəlif
guşələrində yaşayan bütün soydaşlarımıza bayram təbriklərimi yetirir, ailələrinizə
xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi və xeyirbərəkət arzulayıram.
Allah tutduğunuz orucu, dua və
niyyətlərinizi qəbul etsin!
Ramazan bayramınız mübarək
olsun!

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 may 2021-ci il
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Faşizm üzərində Qələbənin qazanılmasında misilsiz xidmətləri
olan Azərbaycan övladlarının xatirəsi ehtiramla anılıb

Mehriban Əliyeva:

Bu gün Heydər Əliyev bizimlə olmasa da, onun
ideyaları yaşayır, niyyətləri həyata keçirilir

Mayın 9-da faşizm üzərində tarixi
Qələbədən 76 il ötür. Bu münasibətlə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva iki dəfə Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarını
ziyarət edərək abidəsi önünə gül
dəstələri qoyub, müharibədə həlak
olan bütün Azərbaycan övladlarının
xatirəsini ehtiramla anıblar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan xalqı
faşizm üzərində tarixi Qələbəyə
sanballı töhfələr verib. Bu Qələbənin
qazanılmasında çox böyük payı
olan xalqımız 600 min oğul və
qızını cəbhəyə yola salıb. Onların 300 mindən çoxu döyüşlərdə
qəhrəmanlıqla həlak olub. Həmin
müharibə zamanı göstərdikləri
igidliyə görə Azərbaycanın 130dan çox nümayəndəsi Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq görülüb,
170 mindən artıq əsgər və zabitimiz
müxtəlif orden və medallarla təltif
edilib.
Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək şanlı döyüş yolu keçib, yüzlərlə həmyerlimiz isə partizan

zərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 98-ci ildönümü
münasibətilə paylaşım edib.

A

AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir:
“Bu gün Heydər Əliyevin – bütün həyatını
doğma Azərbaycana xidmətə həsr etmiş dahi
şəxsiyyətin anadan olmasının 98-ci ildönümüdür. O, Vətəninə, müstəqil, çiçəklənən,

qüdrətli Azərbaycanda xoşbəxt görmək
istədiyi xalqına olan sonsuz sevgisini hər
şeydən üstün tuturdu. Bu gün Heydər Əliyev
bizimlə olmasa da, onun ideyaları yaşayır, niyyətləri həyata keçirilir. Ən başlıcası
onun müqəddəs arzusu reallaşıb – bizim 30
ilə yaxın işğal altında olmuş torpaqlarımız
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə azad edilib. Dahi lider Heydər Əliyevin
unudulmaz xatirəsini ehtiramla yad edirəm.
Ölkəmizə sülh, əmin-amanlıq və tərəqqi
arzulayıram”.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
rəsmi instaqram səhifəsində faşizm üzərində
Qələbə Günü münasibətilə paylaşım edib

zərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində 9 May faşizm üzərində Qələbə Günü
münasibətilə paylaşım edib.

A
dəstələrinin tərkibində vuruşub. Bu
qələbədə Azərbaycan nefti həlledici
rol oynayıb. Azərbaycan sovet ordusu
üçün yanacaq-sürtkü materiallarının
əsas tədarükçüsü olub. Mühərrik yağlarının 90 faizi, benzinin 80 faizi, neftin isə 70 faizi Azərbaycan tərəfindən
təchiz olunub.
Bu müharibədə şərəfli döyüş yolu
keçmiş Azərbaycan övladlarının tarixi

şücaətləri hər zaman hörmətlə anılıb.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün
dövrlərdə müharibə veteranlarına
xüsusi diqqət və qayğı göstərib, onları
“xalqımızın qızıl fondu” adlandırıb.
Prezident İlham Əliyev də müharibə
veteranlarının sosial problemlərinin
həllini daim diqqət mərkəzində
saxlayır, 9 May - Qələbə bayramı

ərəfəsində onlara maddi yardımlar
göstərilir.
Bu il Azərbaycan xalqı ilk dəfədir
ki, 1941-1945-ci illər faşizm üzərində
Qələbəni 44 günlük Vətən müharibəsi
nəticəsində əldə olunmuş böyük
Zəfərin sevinc hissi ilə birgə ikiqat qürur hissi ilə qeyd edir. Xalqımızın 30
il uğrunda mübarizə apardığı ədalət,
nəhayət Zəfər çaldı və Azərbaycan

beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədə və
1941-1945-ci illər müharibəsində
canlarından keçmiş bütün oğul və
qızlarımızın əziz xatirəsi xalqımızın
qəlbində əbədi yaşayacaq.

Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva Ramazan
bayramı ilə bağlı paylaşım edib
zərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində Ramazan bayramı ilə
bağlı paylaşım edib.

A

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
“Əziz həmvətənlər!
Təsviredilməz qürur və sevinc hissi ilə bizim doğma Şuşa şəhərimizdən hər birinizə ən xoş arzularımı
və müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə səmimi
təbriklərimi çatdırıram! Qoy, insanları sülhə, birliyə,

həmrəyliyə, xeyirxahlığa və mənəvi kamilliyə dəvət edən bu
bayram hər birinizin ocağına sağlıq, qarşılıqlı anlaşma və
əmin-amanlıq gətirsin!
Vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsini
ehtiramla yad edirəm. Onların doğma və yaxınlarına səbir
diləyirəm. Uca Tanrı mərhəmətini xalqımızdan heç zaman
əsirgəməsin!
Bütün dünya müsəlmanlarını Ramazan bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Allahdan onların dua və
oruclarının qəbul olunmasını diləyirəm.
Dərin hörmət və sevgilərlə,
Sizin MEHRİBAN”.

AZƏRTAC

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda
deyilir:
“Əziz veteranlar!
Sizə ən xoş arzularımı və faşizm
üzərində Qələbə Günü münasibətilə
səmimi təbriklərimi çatdırıram! Siz misilsiz
igidlik, cəsarət, yenilməzlik və şücaət
nümayiş etdirərək bizim dinc gələcəyimizi
təmin etmisiniz. Biz sizin qəhrəmanlıq
irsinizə sədaqətimizi daim qoruyub saxlayacağıq və onu nəsillərdən-nəsillərə
ötürəcəyik! Biz sizi çox sevirik, sizinlə fəxr
edirik! Bu əlamətdar gündə hər birinizə
möhkəm cansağlığı, ölkəmizə - sülh və
əmin-amanlıq arzulayıram! Qələbə Gününüz mübarək!”.

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
nəşr olunan Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərlərinin notlarının toplusu Şuşada təqdim edilib

H

eydər Əliyev Fondu
tərəfindən hazırlanan,
Azərbaycan bəstəkarlıq
məktəbinin görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin
notlarından ibarət “Əbədi imzalar” toplusu Şuşa şəhərində
keçirilən “Xarıbülbül” musiqi
festivalı çərçivəsində təqdim
edilib.

“Əbədi imzalar” layihəsi Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü
ilə həyata keçirilib. Nəşr Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan olunması
münasibətilə ictimaiyyətə hədiyyə olaraq
təqdim edilib.
Layihə çərçivəsində Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin notları ilk
dəfə toplu olaraq nəşr edilib. Topluda
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin 6
görkəmli nümayəndəsi - Asəf Zeynallı,

Cövdət Hacıyev, Fikrət Əmirov, Qara
Qarayev, Niyazi və Vasif Adıgözəlovun
əsərlərinin notları yer alıb.
İcrasına 2019-cu ildə başlanılan layihə çərçivəsində 6 bəstəkarın
əsərlərinin yer aldığı 71 məcmuə dərc
olunub. Bununla yanaşı, topluya 12 not
qovluq da əlavə edilib. Həmin qovluqlar
bəzi simfonik və kamera-instrumental
əsərlərinin müxtəlif alətlər üçün solo
partiyalarının notlarıdır.
Topluda nəşr olunan əsərlərin
sırasında ilk dəfə işıq üzü görən
nümunələr də var. Bəzi əsərlərin notları
isə sovet dövründə dərc olunsa da,
həmin nəşrlərin əksəriyyətində ciddi
çap səhvləri aşkarlanmışdı. Heydər
Əliyev Fondunun layihəyə cəlb etdiyi

peşəkar heyətin iştirakı ilə həmin əsərlər
redaktə prosesindən keçib. Azərbaycan
və digər ölkələrin arxivlərində
əsərlərin notları araşdırılaraq tapılıb,
həmçinin bəstəkarların varislərinin
iştirakı ilə müəlliflərin əlyazmaları
üzrə müqayisələr aparılaraq seçilib və
yenidən nəşr olunub. Toplu Azərbaycan
musiqisi ənənələrinin, bəstəkarlarımızın
əsərlərinin qorunub saxlanılması və
yeni nəsil arasında təbliği baxımından
əhəmiyyət daşıyır.
"Əbədi imzalar" layihəsi çərçivəsində
digər görkəmli bəstəkarlarımızın da
əsərlərinin notlarının təqdimatı nəzərdə
tutulur.
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Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanma

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev mayın 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfərə gəlib.

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbov qarşıladı.

AZƏRTAC

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının
yeni uçuş-enmə zolağının təqdimatı olub

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın
10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmə zolağının
təqdimatında iştirak edib.

A

Dövlətimizin başçısına yeni uçuşenmə zolağı ilə bağlı görülən işlər
barədə məlumat verildi.
Qeyd edildi ki, zolağın ümumi uzunluğu 3300, eni 60 metrdir. Yükgötürmə

Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət

qabiliyyəti 400 ton olan zolağın salınması zamanı yerli iqlim şəraiti və
beynəlxalq tələblər nəzərə alınıb. Uçuşenmə zolağının naviqasiya və işıqlandırma sistemləri müasir səviyyədə qurulub.

M

ayın 10-da Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin
mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edib.

Dövlətimizin başçısı abidənin önünə gül dəstəsi qoydu,
Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla yad etdi.
AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun hərbi aerodromunun açılışında iştirak edib

Ərazidə peyk siqnallarını tənzimləyən
yerüstü naviqasiya sistemləri, çətin
hava şəraitində təyyarələrin təhlükəsiz
qəbulu və uçuşu üçün avtomatlaşdırılmış meteoroloji radiolokator quraşdırılıb,
radiorabitə vasitələri tamamilə yenilənib.
Bu da yerli və beynəlxalq dəhlizlər üzrə
hava şəraiti haqqında məlumatların
operativ və dəqiq ötürülməsinə imkan
verəcək.

AZƏRTAC

“ASAN xidmət” Mərkəzinin binasının tikintisi ilə tanışlıq

A

zərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev mayın 10-da
Naxçıvan şəhərində
“ASAN xidmət”
Mərkəzinin binasının
tikintisi ilə tanış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbov dövlətimizin
başçısına görülən işlər
barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, inşasına ötən il başlanan Mərkəzin tikintisi sürətlə
davam edir.
Qeyd edək ki, dövlətimizin
başçısının 2012-ci ilin iyulunda imzaladığı Fərmanla Prezident yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və
onun tabeliyində olan “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin yaradılması müstəqillik tariximizdə
informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının ən son
nailiyyətlərinin istifadə olunduğu əsl yenilikdir. “ASAN
xidmət”in əhəmiyyətini artıran
həm də bu brendin ideya
mərkəzində Azərbaycan
vətəndaşlarının dayanmasıdır.
Hazırda ölkədə 20 “ASAN
xidmət” Mərkəzi fəaliyyət

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev mayın 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
hərbi aerodromunun
açılışında iştirak edib.

göstərir. Onlardan 5-i
Bakıda, digərləri isə regionlardadır. “ASAN xidmət”
mərkəzlərində müxtəlif
dövlət orqanları, həmçinin
özəl şirkət və müəssisələr
tərəfindən ümumilikdə 320-

dən çox, “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində isə 55 növ
xidmət göstərilir. İndiyədək
“ASAN xidmət” mərkəzlərinə
7 milyondan çox vətəndaşın
43 milyondan artıq müraciəti

daxil olub. Keçirilən
rəy sorğularına əsasən
vətəndaşların xidmətlərdən
məmnunluq əmsalı 99,5 faiz
təşkil edir.

AZƏRTAC

Əlahiddə Ümumqoşun
Ordu komandanı, generalpolkovnik Kərəm Mustafayev
dövlətimizin başçısına raport
verdi.
Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov Prezident
İlham Əliyevə görülən işlər
barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, ərazidə Start
Komanda, Təhlükəsizlik
Baxış, Texniki Nəzarət
Məntəqələri, aviasiya
texnikalarının saxlanması
üçün anqarlar yaradılıb.
Buradakı şərait bir daha
təsdiqləyir ki, Silahlı
Qüvvələrin idarə edilməsi
sistemi kompleks şəkildə
davam etdirilir və bu

məsələdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının
müdafiəsi diqqət mərkəzində
saxlanılır. Dövlətin muxtar

respublikaya göstərdiyi
güclü dəstək faktı Naxçıvanı
özünü xarici təhdidlərdən
tam müdafiə etmək
iqtidarında olan bölgəyə
çevirib. Təsadüfi deyil ki,
1992-ci ildə erməni silahlı
birləşmələrinin işğal etdiyi
Şərur rayonunun Günnüt
kəndi 26 ildən sonra - 2018ci ildə ordumuzun nəzarəti
altına keçib. Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun
əks-həmləsi nəticəsində
“Xunut” dağı və “Ağbulaq”
yüksəkliyi, “Qızılqaya” dağı
və “Mehridağ” işğaldan
azad edilib, ümumilikdə
11 min hektara yaxın ərazi
nəzarət altına alınıb. Bütün
bunlar isə mətin ordumuzun
qəhrəmanlığı sayəsində
mümkün olub.

AZƏRTAC
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Naxçıvan şəhər qəbiristanlığında Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev mayın 10-da Naxçıvan şəhər
qəbiristanlığında Vətən müharibəsi
şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib.Dövlətimizin
başçısı məzarların üzərinə gül dəstəsi qoyub.

Vətən müharibəsi başlayan
kimi Naxçıvanın qəhrəman övladları da torpaqlarımızın işğaldan
azad olunması üçün müqəddəs
savaşa atılıblar, şəhidlər veriblər.
Naxçıvandakı Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatlıları

zəfər yolunu Şuşada tamamlayaraq “dəmir yumruğ”un parlaq
qələbəsinin təmin edilməsində
müstəsna qəhrəmanlıq göstəriblər.
Bu, Vətəni sevmək nümunəsi idi,
məhz bu sevgi bütün maneələri
qəhrəmanlıqla dəf etdi. Ordu-

Prezident İlham Əliyev “Azərxalça” ASC-nin
Naxçıvan filialının açılışında iştirak edib

muzun igidliyi sayəsində Vətən
müharibəsi Azərbaycan tarixinin
ən parlaq Qələbəsinə çevrildi və
bu savaşda biz bir xalq olaraq
birləşdik, bizim igid övladlarımız
vahid milli ideya uğrunda canlarından keçdi. Xalqımız şəhidlər

versə də ruhdan düşmədi,
böyük Qələbənin timsalında
həmrəyliyimiz, Vətən eşqimiz qalib
gəldi.

Sonra Prezident İlham Əliyev
babası Əlirza Əliyevin məzarının
üzərinə də gül dəstəsi qoyaraq
xatirəsini ehtiramla anıb.

***

AZƏRTAC

Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi
Hospitalının açılışı olub

M

ayın 10-da
Naxçıvan
Qarnizonu
Mərkəzi Hospitalının
açılışı olub. Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham
Əliyev açılışda iştirak
edib.

Əlahiddə Ümumqoşun
Ordu komandanı, generalpolkovnik Kərəm Mustafayev
dövlətimizin başçısına raport
verdi.
Dövlətimizin başçısı
hospitalda yaradılan şəraitlə
tanış oldu.
Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov Prezident
İlham Əliyevə hospital
barədə məlumat verdi.

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın
10-da “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan
filialının açılışında iştirak edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
dövlətimizin başçısına görülən işlər
barədə məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyev filialda yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Qeyd edək ki, Azərbaycan xalçaçılıq sənəti tarixində Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin də özünəməxsus yeri
və rolu var. Zəngin koloriti, təkrarsız
naxışları və orijinal kompozisiyaları ilə
seçilən Naxçıvan xalçaları Azərbaycan

xalça sənətini ənənəvi naxış və
elementləri, özünəməxsus rəng çalarları
ilə zənginləşdirib. Tarixən Naxçıvanda xalqımızın qədim mədəniyyətini,
məşğuliyyətini və həyat tərzini özündə
əks etdirən dəyərli xalça nümunələri
yaradılıb, bu sənət nəsildən-nəslə
ötürülərək yaşadılıb. Bu gün də muxtar
respublikada xalçaçılıq sənətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir, xalq yaradıcılığı növlərindən biri kimi yaşadılır və
təbliğ olunur. Xalçaçılığı inkişaf etdirmək

Bildirildi ki, 2013-cü
ildən Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun tabeçiliyinə verilən
Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi
Hospitalı üçün tikilmiş
yeni bina 5 mərtəbəlidir.
Müasir tibbi avadanlıqla
təchiz edilən 290 çarpayılıq
hospital 1 stasionar şöbəni,
11 stasionar və 13 yardımçı
bölməni əhatə edir. Bina
mərkəzləşdirilmiş istilik, tibbi
tullantıların yandırılması üçün
qurğu, əməliyyatxanalarda
bakterioloji süzgəcli
havalandırma, soyutma,
elektrik və su sistemləri ilə
təchiz olunub.

məqsədilə yeni istehsal müəssisələri
yaradılır. Dövlətimizin başçısının 2018ci ilin fevralında imzaladığı “Naxçıvan
şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” sərəncamına əsasən Naxçıvan
Xalça İstehsalı Emalatxanası, Naxçıvan
Regional Yun və Təbii Boyaq Bitkilərinin
Tədarükü Məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb. 2019-cu ildə burada 27 ton, ötən
il 55 ton olmaqla, ümumilikdə 82 ton
yun tədarük edilib. “Azərxalça” ASC-nin
Naxçıvan filialında 60-dan çox insan işlə
təmin olunub.

AZƏRTAC

AZƏRTAC

Naxçıvanda Süni Mayalanma Mərkəzi istifadəyə verilib

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev mayın 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfəri çərçivəsində Süni
Mayalanma Mərkəzinin açılışında iştirak edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
dövlətimizin başçısına Mərkəzdə
görülən işlər barədə məlumat
verdi.

Prezident İlham Əliyev
Mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanış
oldu.
Qeyd edək ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yara-

dılan yeni müəssisələrdən biri
də Süni Mayalanma Mərkəzidir.
Dövlətimizin başçısının 2018-ci ilin
fevralında imzaladığı “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında heyvan-

darlığın inkişafı ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” və 2019-cu ilin
noyabrında imzaladığı “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında Süni
Mayalanma Mərkəzinin yaradıl-

ması ilə bağlı tədbirlər haqqında”
sərəncamlarına əsasən yaradılan
mərkəzin tikintisi 2 hektar ərazidə
aparılıb. Burada inzibati bina,
karantin binası, baytarlıq klinikası,
laboratoriya otağı, toxumalma
sahəsi, tövlə, yem anbarı, açıq havada yemsaxlama sahəsi yaradılıb. Mərkəzin fəaliyyətə başlaması
yeni iş yerlərinin yaradılmasına
da geniş imkanlar açıb. Bu da
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
iqtisadiyyatın bütün sahələri kimi,
kənd təsərrüfatının inkişafının da
daim diqqət mərkəzində saxlanılmasının nəticəsidir. Muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafı
istiqamətində aparılan islahatlar
kənd təsərrüfatının bitkiçilik və
heyvandarlıq, eləcə də emal
sənayesinin inkişafına səbəb olub.
Burada ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin olunması sahəsində görülən
tədbirlər sırasında heyvandarlığın
inkişafı mühüm yer tutur. Damazlıq işinin düzgün qurulması və
cins tərkibinin yaxşılaşdırılması
diqqətdə saxlanılır, səmərəli
metod kimi süni mayalanma
tədbirlərinə geniş yer verilir.

AZƏRTAC
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“Ordubad rayon mərkəzi və ətraf kəndlərinin
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması” layihəsinin açılışı olub
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev mayın 10-da
“Ordubad rayon mərkəzi və
ətraf kəndlərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən
qurulması” layihəsinin
açılışında iştirak edib.
AZƏRTAC xəbər
verir ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov
dövlətimizin başçısına layihə
barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, layihə üzrə
içməli su mənbəyi kimi 5
subartezian quyusu qazılıb,
Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi inşa olunub,
subartezian quyularından
kompleksə təzyiqli boru
xətti çəkilib. Kompleksə
sutəmizləyici qurğu, nasos
stansiyası xam və təmiz

A

zərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev mayın
10-da Culfa-Ordubad
magistral avtomobil
yolunun açılışında
iştirak edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbov dövlətimizin
başçısına yolun texniki
göstəriciləri barədə məlumat
verdi.
Bildirildi ki, uzunluğu 50
kilometr olan Culfa-Ordubad
magistral avtomobil yolunun
39 kilometri 2 zolaqlı, 11 kilometri isə 4 zolaqlıdır. Magistral yolda 4 yeni körpü tikilib,
6 körpü isə yenidən qurulub.
Yolun üzərində 101 su keçidi

görülsün, insanlar daha da
yaxşı yaşasınlar və ölkəmiz
daha da güclənsin. Sizi bir
daha təbrik edirəm.
Sakinlər: Sağ olun.
Sonra ictimaiyyətin
adından Cəbi Quliyev
çıxış edərək Naxçıvanda
davamlı inkişafın təmin
edildiyini vurğuladı və buna
görə Naxçıvan ictimaiyyəti
adından Prezident İlham
Əliyevə dərin təşəkkürünü
bildirdi. O, 44 günlük
Vətən müharibəsində
torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsinin dövlətxalq birliyinin əyani ifadəsi
olduğunu dedi. Vurğuladı
ki, bu Qələbə nəqliyyat
dəhlizinin açılması
hesabına Naxçıvan
Muxtar Respublikasının
30 illik blokadasına son
qoyacaq. O da bildirildi
ki, ölkəmizdə həyata
keçirilən inkişaf strategiyası
muxtar respublikanı da
əhatə edib, Naxçıvan
özünün ərzaq, enerji,
müdafiə və informasiya

su anbarları daxildir.
Sutəmizləyici qurğu gün
ərzində 11 min kubmetr su
təmizləmə gücünə malikdir. İş
prosesi tam avtomatlaşdırılıb.
Su anbarlarının səviyyəsinə,
suyun sərfinə, təzyiqinə,
elektrik keçiriciliyinə və
bulanıqlığına idarəetmə
otağında quraşdırılmış
kompüterlə nəzarət olunur.
Subartezian quyularından
kompleksə daxil olan su
ozon qurğusu vasitəsilə
dezinfeksiya olunaraq xam
su anbarlarına ötürülür,
mexaniki süzgəclərdə
təmizlənib anbarlara yığılır,
sonra paylayıcı su anbarına
vurulur, şəbəkənin bir
hissəsinə isə öz axını ilə
verilir. Beləliklə, layihənin
icrası sayəsində Ordubad
şəhərində və Şəhriyar
qəsəbəsində ümumilikdə 13
min 500 sakin beynəlxalq
standartlara cavab verən
təmiz içməli su ilə təmin
olunacaq.
Prezident İlham Əliyev
Ordubad şəhərinə içməli
suyun verilməsini bildirən
düyməni basdı.
Dövlətimizin başçısı
daha sonra ictimaiyyət
nümayəndələri ilə görüşdü.
Azərbaycan Prezidenti
görüşdə çıxış etdi.
İctimaiyyət
nümayəndələrini salamlayan

Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolu açılıb

Prezident İlham Əliyev dedi:
– Sizi təbrik edirəm,
Ordubad şəhərinin içməli
su ilə təmin edilməsi
istiqamətində önəmli
addımlar atıldı. Artıq Ordubad
şəhərinə də təmiz içməli su
verilir. Artıq bir müddətdir
ki, şəhərin və Şəhriyar
qəsəbəsinin sakinləri bu
sudan istifadə edirlər.
Çox əlamətdar hadisədir.
Bütün ölkəmizdə olduğu
kimi, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da içməli su
ilə təminat həmişə problemli
idi. Son illər görülmüş işlər
nəticəsində demək olar
ki, ölkə üzrə bütün əksər
şəhərlərdə bu layihələr icra
edilib. Bir neçə şəhər qalıb
ki, orada da yaxın gələcəkdə
içməli su və kanalizasiya
layihələri icra ediləcək.
Şadam ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında
artıq bir neçə şəhər içməli
su və kanalizasiya şəbəkəsi
ilə təmin edilib - Naxçıvan
şəhəri, Şərur, Şahbuz, Culfa,
indi də Ordubad şəhəri.
Növbəti mərhələdə daha üç
şəhərdə – Kəngərli, Babək
və Sədərəkdə də içməli
su layihələri icra ediləcək.
Beləliklə, içməli su ilə
təminat artıq 100 faiz təşkil
ediləcək. Necə ki, vaxtilə təbii
qazla və elektrik enerjisi ilə
təminat 100 faizə çatdı, bir

neçə ildən sonra Naxçıvan
Muxtar Respublikasında
içməli su layihələri də 100
faiz həll olunacaq. Yollar
da infrastruktur layihələri
arasında xüsusi yer tutan
layihələrdir. Bu gün artıq yeni
çəkilmiş Culfa-Ordubad yolu
ilə Ordubad şəhərinə gəldim.
Yol şəbəkəsinin qurulması
istiqamətində də demək
olar ki, bütün şəhərlərarası
layihələr başa çatıb. Bu gözəl
hadisə münasibətilə sizi
təbrik edirəm.
Bu gün ölkəmizin
həyatında xüsusi bir gündür
- Ulu Öndərin doğum
günüdür. Bu gün Naxçıvanda
olmağımın, əlbəttə ki,
səbəbi var. Tarixi Zəfərdən
sonra Ulu Öndərin birinci
doğum günüdür və bu gün
mən mütləq Ulu Öndərin
Vətənində olmalı idim.
Burada, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında bir çox
önəmli tədbirlərdə, açılışlarda
iştirak etdim. Respublika
inkişaf edir, çiçəklənir,
bütün məsələlər öz həllini
tapır - təhlükəsizlik, sosialiqtisadi inkişaf, sənaye, kənd
təsərrüfatı, infrastruktur. Biz
bundan sonra da bu yolla
gedəcəyik ki, ölkəmizin hər
bir yerində, əlbəttə ki, bizim
tarixi diyarımız olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında işlər
həmişə yüksək səviyyədə

təhlükəsizliyinə nail olub.
Belə ki, muxtar respublikada
ordu quruculuğuna xüsusi
diqqət yetirilib. Yeni hərbi
obyektlər istifadəyə verilib,
ordu hissə və birləşmələrinin
maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilib, şəxsi
heyətin döyüş qabiliyyəti
artırılıb. Prezident İlham
Əliyevin bu səfəri zamanı
istifadəyə verilən obyektlər
də ölkəmizdə insan amilinə
verilən yüksək dəyərin
ifadəsidir və Naxçıvanın daha
da inkişafında mühüm rol
oynayacaq.
Qeyd edək ki, uzun
illərdir mənfur qonşularımızın
fitnəkarlığı ucbatından
blokada şəraitində
yaşamasına baxmayaraq,
Naxçıvan Muxtar
Respublikasında sosial
layihələrin icrası bir an belə
səngiməyib. “Ordubad rayon
mərkəzi və ətraf kəndlərinin
içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması” layihəsi
də bu qəbildəndir.

***
Daha sonra dövlətimizin
başçısı ulu öndər Heydər
Əliyevin Ordubad şəhərindəki
büstü önünə gül dəstəsi
qoydu.

AZƏRTAC

quraşdırılıb, suaparıcı kanallar çəkilib.
Qeyd edək ki, müasir yol
infrastrukturunun yaradılması
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən
sosial-iqtisadi islahatların
tərkib hissəsidir. Çünki
rahat və abad yol dayanıqlı
iqtisadi inkişafı təmin edən
əsas amildir. Son illərdə
muxtar respublikada müasir
standartlara uyğun avtomobil yolları salınıb, mövcud
yol-nəqliyyat kompleksi

təkmilləşdirilib, yeni körpülər
tikilib.
Xatırladaq ki, Culfa-Ordubad magistral yolunun inşası
Prezident İlham Əliyevin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” və “Culfa-Ordubad
avtomobil yolunun yenidən
qurulması ilə bağlı tədbirlər
haqqında” sərəncamlarına
əsasən inşa olunub.

AZƏRTAC

Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi ilə tanışlıq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 10-da Ordubad Su
Elektrik Stansiyasının tikintisi
ilə tanış olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbov dövlətimizin
başçısına layihə ilə bağlı
görülən işlər barədə məlumat
verdi.
Bildirildi ki, son illərdə
yeni elektrik stansiyalarının
tikilib istifadəyə verilməsi
Naxçıvanın etibarlı enerji
təminatına imkan yaradıb. Bunun nəticəsidir ki,
muxtar respublikada enerji
təhlükəsizliyi tam təmin edilib, bir zamanlar yalnız idxal
hesabına elektrik enerjisinə
olan tələbatını ödəyən Naxçıvanda daxili istehsal hesabına ixrac potensialı yaranıb,
bütün yaşayış məntəqələri
fasiləsiz və dayanıqlı elektrik
enerjisi ilə təchiz edilib. Araz
çayı üzərində tikilən Ordubad
Su Elektrik stansiyasının
gücü 36 meqavatdır. Stansiya üçün tutumu 1,5 milyon
kubmetr olan su anbarı inşa
olunub. Hidroqovşağın əsas
qurğularının tərkibinə elektrik
stansiyası, tənzimləyici
bənd, suqəbuledici qurğu, çökdürmə və yükləmə
hovuzları, derivasiya kanalı
daxildir. Bəndin uzunluğu 235
metr, hündürlüyü 12 metrdir. Derivasiya kanalının bir
hissəsində işlər artıq tamamlanıb. Tənzimləyici bənddə
isə ümumi işlərin 80 faizi
yekunlaşıb. Su elektrik stansiyasında orta illik elektrik
enerjisi istehsalı 190 milyon
kilovatt/saat nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC

Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlıq

A

zərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev mayın 10-da
Ordubad dəmir yolu
stansiyasında aparılan
yenidənqurma işləri ilə
tanış olub.
Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov
dövlətimizin başçısına
stansiya barədə məlumat
verdi.
Bildirildi ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında
aparılan quruculuq işləri
dəmir yolu sistemini
də əhatə edib, sərnişin
vağzalı binaları, inzibati
və texniki binalar yenidən
qurulub, müasir dəmir yolu
infrastrukturu, hərtərəfli iş və
xidmət şəraiti yaradılıb.

(ardı 6-cı səhifədə)
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Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlıq
(əvvəli 5-ci səhifədə)

İnfrastrukturun
daim yenilənməsi,
xidmətin səviyyəsinin
yüksəldilməsi dəmir
yolu nəqliyyatından
istifadə edənlərin sayını
artırıb. Dəmir yolu
təsərrüfatında aparılan
quruculuq işlərinin
davamı olaraq Ordubad
sərnişin vağzalı və
yol sahəsi üçün yeni
inzibati binalar tikilib,
stansiyanın İdarəetmə
Mərkəzi, yük anbarı
və yarımstansiya
binası əsaslı şəkildə
yenidən qurulub.
Stansiyanın 2-ci
qəbul-göndərmə yolu,
sərnişin platformaları da
yenilənib.
AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin
Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfəri başa çatıb

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində “Xarıbülbül” musiqi
festivalının qala-konsertindən görüntü paylaşıb

A

zərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində “Xarıbülbül”
musiqi festivalının qalakonsertindən görüntü paylaşıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda
deyilir:
"Şükür Allaha! Ulu Tanrı, Azərbaycanı
və Azərbaycan xalqını daim qoru!
Dərin hörmət və sevgilərlə,
Sizin MEHRİBAN".

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə
Qarabağa növbəti səfərdən görüntülər paylaşıb

A

zərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfəri mayın
10-da başa çatıb.
Dövlətimizin başçısını Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yola
saldı.
AZƏRTAC

Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Vladimir Putinə
Hörmətli Vladimir
Vladimiroviç!
Kazan məktəblərinin birində
atışma nəticəsində uşaqların və
yaşlıların həlak olması xəbəri məni
dərindən sarsıdıb.
Azərbaycan xalqı adından və
şəxsən öz adımdan Sizə, həlak
olanların doğmalarına və yaxın-

larına səmimi qəlbdən başsağlığı
verir, zərər çəkənlərin hamısının
tezliklə sağalmasını arzu edirəm.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 may 2021-ci il

Tatarıstan Respublikasının Prezidenti
cənab Rüstəm Minnixanova
Hörmətli Rüstəm Nurqaliyeviç!
Kazan şəhərindəki 175 nömrəli
məktəbdə atışma nəticəsində
uşaqların və yaşlıların həlak olması
haqqında xəbəri dərin hüznlə qəbul
etdik.
Bu əvəzedilməz itkiyə görə
dərdinizə şərik olaraq Sizə, həlak

Parlamentdə ulu öndər
Heydər Əliyevin
anadan olmasının 98-ci
ildönümü qeyd olunub

olanların doğmalarına və yaxınlarına səmimi qəlbdən başsağlığı verir,
zərər çəkənlərin hamısının tezliklə
sağalmasını arzu edirəm.

İlham ƏLİYEV
və Mehriban ƏLİYEVA
Bakı şəhəri, 11 may 2021-ci il

Baş nazir Əli Əsədov Rusiya
Hökumətinin sədri Mixail
Mişustinə başsağlığı verib
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov
Rusiya Federasiyası Hökumətinin sədri Mixail Mişustinə
başsağlığı məktubu ünvanlayıb.
Bu barədə AZƏRTAC-a Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən məlumat verilib.
Baş nazir Kazanda baş vermiş faciə nəticəsində insan
tələfatı xəbərindən kədərləndiyini vurğulayıb.
Məktubda Rusiya Hökumətinin sədrinə, həlak olanların
ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verilib, yaralananlara şəfa arzulanıb.

A

zərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Qarabağa
növbəti səfərdən görüntülər
paylaşıb. AZƏRTAC xəbər verir ki,
paylaşımda deyilir:

"Əziz bacılar və qardaşlar!
Böyük qürurla sizə bildirirəm ki, bu
gün əlamətdar gündür. Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan olunmuş bizim
qədim doğma Şuşa şəhərimizdə “Xarıbülbül” musiqi festivalı dirçəlir. Neçə illik
həsrətdən sonra əfsanəvi Cıdır düzündə
yenidən Azərbaycan muğamı səslənəcək.
Böyük məmnuniyyətlə Qarabağa
səfərimizin görüntülərini sizinlə paylaşıram.
Dərin hörmət və sevgilərlə,
Sizin MEHRİBAN"

***
Xocavənddə çəkilən videogörüntüdə
Prezident İlham Əliyev deyir: Biz Şuşaya

gedirik. Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalı
keçiriləcək. Dediyim kimi, bu il may ayında
“Xarıbülbül” musiqi festivalı uzun fasilədən
sonra keçiriləcəkdir. Yolüstü Azərbaycanın
dilbər guşələrindən bir olan Xocavənd rayonuna gəldik və burada təbiətin qoynunda
armudu stəkanda çay içirik, necə ki, Cıdır
düzündə çay içmişdik. İndi isə Xocavənddə
çay içirik. Bu qədim Azərbaycan torpağında Azərbaycan xalqı bundan sonra əbədi
yaşayacaqdır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına,
yaşasın Azərbaycan!
Özünü də çək, Mehriban. Operator
həmişə olduğu kimi Mehriban xanımdır,
amma nədənsə özünü çəkmək istəmir.
Mehriban Əliyeva: Mən kadr arxasındayam.

***
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram
səhifəsində Qarabağdan növbəti paylaşım
edib.
Birinci vitse-prezident video və foto paylaşaraq “Doğma Qarabağın rəngləri və səsləri”
sözlərini yazıb.

Leyla Abdullayeva: Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərini pozan məhz Ermənistandır

Mayın 10-da Milli Məclisdə ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü
münasibətilə tədbir keçirilib.
Bu barədə AZƏRTAC-a
parlamentin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Milli Məclisin

sədri Sahibə Qafarova,
sədrin birinci müavini Əli
Hüseynli, sədr müavinləri
Adil Əliyev, Fəzail İbrahimli,
parlamentin komitə sədrləri,

parlament Aparatının rəhbəri
Səfa Mirzəyev və digər
rəsmi şəxslər Milli Məclisin
foyesində Heydər Əliyevin
abidəsi önünə əkil qoyub, tər
çiçəklər düzüblər.
Tədbir iştirakçıları
görkəmli siyasi xadimin
xatirəsini anıblar.

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi
Leyla Abdullayeva Ermənistanın Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki son gərginliklə
bağlı iddialarına, Azərbaycanın guya Ermənistanın "suveren ərazisini" pozduğuna
dair iddialarına münasibət bildirib.
Leyla Abdullayeva deyib: "Bu iddialar
davam etdirir. Bu proses Ermənistanla
tamamilə əsassızdır. Azərbaycanın Xarici
Azərbaycan arasındakı sərhəd xəttini təyin
İşlər Nazirliyi bu xüsusda məlumat yayaedən, tərəflərin hər birində olan xəritələr
raq Ermənistanla Azərbaycan arasında yaəsasında həyata keçirilir.
ranmış sərhəd gərginliyi ilə bağlı vəziyyətə
Biz hər zaman beynəlxalq səviyyədə
aydınlıq gətirib.
tanınmış sərhədlərin suverenliyinə, ərazi
İlk öncə vurğulamaq istərdim ki,
bütövlüyünə və toxunulmazlığına hörmət
sərhəd məsələlərinin kökündə duran səbəb
edirik.
Ermənistanın 2020-ci ilin noyabrınadək
Şübhəsiz ki, bu prinsiplərə qarşılıqlı
Azərbaycan ərazilərini qanunsuz işğal
hörmət, bu əsasda mehriban qonşuluq
altında saxlaması olub. Azərbaycanın
münasibətləri qurmaq və sərhədlərin
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini delimitasiyası / demarkasiyası prosesinə
pozan məhz Ermənistandır. Azərbaycan
xoş niyyətlə başlamaq ortaya çıxa biləcək
yalnız beynəlxalq səviyyədə tanınmış
bütün mübahisələrin həll edilməsinin
sərhədlərini bərpa edir.
yeganə yoludur.
Rəsmi açıqlamalarımızda artıq bilErmənistan və Azərbaycan
dirildiyi kimi, Ermənistanla sərhəd olan
müharibədən yeni çıxmışlar, buna görə də
Azərbaycanın azad edilmiş bölgələrində
uğurlu sərhəd demarkasiyası və delimitasihava şəraitinin mülayimləşməsi ilə
yası sülh və təhlükəsizliyin təminatı üçün
əlaqədar, Azərbaycan özünün ərazi bütövaçar rolunu oynayır.
lüyü çərçivəsində həyata keçirilən sərhəd
Onu da vurğulayım ki, son aylar
mühafizə sisteminin gücləndirilməsi işini
ərzində tərəflər arasında sərhəd məsələləri

üzrə fikir ayrılıqları olub və bunların hamısı üçtərəfli bəyanatların tərəfləri arasında
danışıqlar yolu ilə həll edilmişdir. Hesab
edirik ki, bu cür fikir ayrılıqları siyasi və
diplomatik yollarla həll edilməlidir".
Beynəlxalq ictimaiyyətin bəzi
üzvlərinin də son sərhəd gərginliyinə reaksiya verməsini şərh edən L.Abdullayeva qeyd
edib ki, sərhəd demarkasiyası və delimitasiyası ikitərəfli məsələdir, olduqca mürəkkəb
və texniki bir prosesdir. Əlbəttə, üçüncü
ölkələrin bölgədəki vəziyyətlə əlaqədar,
gərginliyin kəskinləşməsinin aradan qaldırılmasına yönələn narahatlıqlarını başa
düşürük: "Hesab edirik ki, belə həssas bir
mövzuda hər hansı bir açıqlama verməzdən
əvvəl bütün fendamental səbəblər və
məsələlər hərtərəfli araşdırılmalıdır.
Bildiyiniz kimi, sərhəddə gərginlik
yaranan kimi Azərbaycan Dövlət Sərhəd
Xidmətinin rəhbərliyi dərhal bölgəyə səfər
etmiş, qarşı tərəfin sərhədçiləri ilə danışıqlara başlamışdır. Hazırda vəziyyəti normallaşdırmaq üçün müvafiq addımlar atılır.
Təəssüf ki, bu texniki məsələ təxribat
xarakterli bəyanatlar və Azərbaycana
qarşı qarayaxma kampaniyası ilə şişirdil-

mişdir. Bu cür destruktiv yanaşma yalnız
gərginliyin artmasına xidmət edir.
Aydındır ki, Ermənistan tərəfindən
qeyri-adekvat reaksiyalar və təxribat xarakterli açıqlamalar bu ölkədəki seçkiqabağı vəziyyətlə əlaqədardır. Ermənistanın bu
məsələdən siyasi vasitə kimi istifadə etmək
cəhdləri qəbuledilməzdir.
Bir daha təkrarlamaq istərdim ki,
Azərbaycan suverenlik, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin
toxunulmazlığına hörmət əsasında sülh,
təhlükəsizlik və regional əməkdaşlığa tam
sadiqdir.
Ermənistanın siyasi və hərbi
dairələrinə beynəlxalq sərhəd boyunca
dövlətlərarası sərhəd rejiminin reallığını
qəbul etmələrini, bölgədəki vəziyyəti
əsassız olaraq gərginləşdirməmələrini
və sərhəd məsələlərini ikitərəfli kanallar
vasitəsi ilə Azərbaycan tərəfi ilə konstruktiv şəkildə işləməklə həll etmələrini
tövsiyə edirik.
Bu kimi hallar hər iki tərəfin müvafiq sərhəd orqanları arasında qarşılıqlı təmaslar yolu ilə həll edilə bilər və
edilməlidir.
Azərbaycan bölgədəki gərginliyin
həllinə sadiqdir və bunun üçün qarşı tərəfi
də müvafiq addımlar atmağa çağırırıq".
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Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi
A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri
çərçivəsində Azərbaycan Televiziyasına müsahibə
verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
Müxbir: Salam cənab
Prezident, xoş gördük
Sizi. Cənab Prezident, bu
gün Siz Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfər etdiniz
və bir sıra sosial-iqtisadi
obyektlərin açılışında iştirak
etdiniz. Təəssüratlarınızı bilmək
istərdim.
Prezident İlham Əliyev:
Təəssüratlarım çox müsbətdir.
Hər zaman Naxçıvanda olanda,
burada inkişafı görəndə çox
sevinirəm. Bu, mənim Naxçıvana
15-ci səfərimdir və hər səfər
çərçivəsində bir çox obyektlərin
açılışında iştirak edirəm.
Naxçıvan sürətlə inkişaf edir.
Bütün sahələr üzrə işlər müsbət
istiqamətdə gedir. Bu gün bir neçə
infrastruktur layihəsinin açılışında
iştirak etmişəm, o cümlədən
Ordubad şəhərində içməli su və
kanalizasiya layihəsinin istifadəyə
verilməsini qeyd etmişik. Yollarla,
elektrik təchizatı, qazlaşdırma
ilə bağlı – bütün istiqamətlər
üzrə muxtar respublikada
görülən işlər məni çox sevindirir.
Təkcə onu demək kifayətdir ki,
qazlaşdırmanın səviyyəsi artıq
100 faizə çatıb. Elektrik enerjisi
ilə təchizat 100 faizə çatıb və
Naxçıvanda çox böyük enerji
potensialı yaradılıb. Vaxtilə
Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox
idi. Azərbaycandan gələn xətlər də
Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi.
İndi isə Naxçıvan özünü elektrik
enerjisi ilə tam təmin edir və
bərpaolunan mənbədən istifadə
edir. Bu, çox önəmlidir. Çünki bu,
Naxçıvanın gözəl təbiətinə və
ekoloji vəziyyətinə töhfə kimi qəbul
edilməlidir.
Bütün şəhərlər artıq magistral
yollarla bir-birinə bağlanıbdır və
Naxçıvanda olan hər bir insan
bunu görür. Yollar çox keyfiyyətlə

vermişəm ki, Naxçıvanda da
DOST Mərkəzi yaradılsın. Bu da
sosial təminat və pensiya təminatı
sahələrində bizim növbəti uğurlu
addımımızdır, milli brendimizdir.
Naxçıvanın çox böyük turizm
potensialı var. Bu gün yeni uçuşenmə zolağının açılışını qeyd
etdik və biz turistlərin Naxçıvana
gəlməsini stimullaşdırmalıyıq.
Əlbəttə, pandemiya ilə əlaqədar
bütövlükdə turizm sektoru
tənəzzülə uğrayıb. Amma
əminəm ki, pandemiyadan sonra
Naxçıvana gəlmək istəyən xarici
qonaqların sayı daha da artacaq.
Bir sözlə, muxtar respublika
hərtərəfli inkişaf edir və bu gün
Naxçıvan ölkəmizin ən inkişaf
etmiş bölgələrindən biridir.
Əminəm ki, Naxçıvan bu liderliyi
bundan sonra da saxlayacaqdır.
– Cənab Prezident, bu
gün, eyni zamanda, hərbi
aerodromun və hərbi
hospitalın açılışı oldu.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının
təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında bu iki obyektin
fəaliyyətə başlamasını necə
qiymətləndirirsiniz?
– Əlbəttə, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində, hərbçilərin
xidmət və məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasında bu
obyektlərin böyük önəmi var.
Çünki hərbçilərin indi xidmət
şəraiti yaxşılaşır, yeni hərbi
hissələr tikilir. Son illər ərzində
Naxçıvanda demək olar ki, bütün
hərbi hissələr yenidən quruldu
və olmayan bir çox hissələr
yaradılmışdır. Naxçıvan Qarnizonu
Mərkəzi Hospitalının açılışı da
əlamətdar hadisədir. Çünki bu,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ən böyük tibb müəssisəsidir,

təmizlədik, o yüksəklikləri
əldə etdik. Bu yüksəkliklər
imkan verdi ki, biz artıq strateji
kommunikasiyalara tam nəzarət
edirik və Ermənistandan Dağlıq
Qarabağa gedən yola da
nəzarət edirik. İkinci Qarabağ

cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir.
İndi biz həmin o silah-sursatların
ehtiyatlarını təmin edirik, ancaq
bu da olub. Ona görə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının həm
respublikanın hüdudlarının
müdafiə edilməsində,

tikilir, mən bu yolların açılışlarında
iştirak etmişəm, bəzi yollar
çoxdan istismara verilib, amma
buna baxmayaraq keyfiyyət də
yerindədir. İçməli su layihələri
bütün şəhərləri əhatə edir. İndi üç
şəhərdə bu layihələr icra ediləcək
və beləliklə, bu məsələ də
tamamilə öz həllini tapacaq.
Sənaye potensialı inkişaf
edir, artır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası son 20 il ərzində
iqtisadi artımın templərinə görə
rekordsmen bölgədir. Ümumi daxili
məhsul 10 dəfədən çox artıb.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülmüş
işlər nəticəsini verməkdədir. Bu
gün Süni Mayalanma Mərkəzinin
açılışında olduq. Bildirməliyəm ki,
ölkəmizdə cəmi iki mərkəz var –
biri Göygöldə, biri də Naxçıvanda.
Əminəm ki, bu mərkəzin fəaliyyəti
nəticəsində yaxın 4-5 ildən sonra
Naxçıvanda südçülük sahəsində
artıq bütün işlər tamamlanmış
olacaq və Naxçıvan özünü necə
ki, digər əsas ərzaq məhsulları
ilə təmin edir, südlə də təmin
edəcəkdir. Yəni, bütün bunlar
inkişafın təzahürüdür.
Eyni zamanda, bu gün “ASAN
xidmət” Mərkəzinin tikintisi
ilə tanış oldum. Bu da ictimai
xidmətlər sahəsində çox önəmli
bir təsisatdır və ölkəmizdə hazırda
7 mərkəz tikilir, o cümlədən
Naxçıvanda. Onlar istifadəyə
veriləndən sonra “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin sayı 27-yə çatacaq.
Ölkəmizdə hazırda DOST
mərkəzləri yaradılır. Artıq göstəriş

çarpayıların sayına görə Mərkəzi
Xəstəxanadan da böyükdür. Eyni
zamanda, hərbi aerodromun
açılması Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində xüsusi yer tutur.
Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki,
Naxçıvanın müdafiə potensialının
möhkəmlənməsinə həmişə
böyük diqqət göstərilib. Təsadüfi
deyil ki, mənim göstərişimlə
Naxçıvanda Ümumqoşun
Əlahiddə Ordu yaradılmışdır və
ordu ən müasir silah və texnika
ilə təchiz edilmişdir. Bu gün
Naxçıvan ordusunda olan hərbi
texnika deyə bilərəm ki, bəlkə
də bəzi qabaqcıl ölkələrdə olan
texnikadan üstündür. Çünki
Naxçıvana ən müasir, ən son
texnologiyaya əsaslanmış
texnika gətirilir. Deyə bilərəm ki,
bütövlükdə Azərbaycan Ordusuna
xaricdən gətirilmiş texnikaların
böyük əksəriyyətinin nümunələri
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
mövcuddur. Əlbəttə ki, Naxçıvan
Ümumqoşun Əlahiddə Ordunun
döyüş qabiliyyəti də yerindədir və
uğurlu Günnüt əməliyyatı - üç il
bundan əvvəl keçirilmiş əməliyyat
bunun bariz nümunəsidir.
O əməliyyat Ermənistanda
hakimiyyət dəyişikliyinə təsadüf
etdi, ona görə, hakimiyyətə gəlmiş
yeni iqtidar bunu bir növ ört-basdır
etməyə çalışdı. Biz də heç üstünü
vurmadıq. Çünki bizə hansısa
təbliğat yox, real iş lazımdır. Biz
çox önəmli strateji yüksəklikləri
Ermənistan ordusundan

müharibəsində bu yola nəzarət
imkanlarımız bizə bir çox
informasiyanın əldə edilməsində
kömək göstərdi. Qarşı tərəf bilir
ki, bizim nəzarətimizdə olan
bu kommunikasiyalar istənilən
vaxt kəsilə bilər və əlbəttə, öz
addımlarını buna uyğun atmalıdır.
Günnüt əməliyyatı, biz də
dediyim kimi, bunun üstünü
vurmaq istəmədik. Amma
ondan sonra Ermənistanın artıq
devrilmiş hakimiyyətinin jurnalist
nümayəndələri gedib bizim yeni
postlarımızı çəkib, bunu internetdə
qoyubdur, paylaşıbdır və ondan
sonra Ermənistanda hay-küy
qalxdı. Onda mən dedim ki,
daha biz də niyə gizlətməliyik?
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Məclisinin Sədrinə tapşırıq
verdim ki, siz də məlumat verin,
çəkiliş qrupu göndərin və çəkiliş
qrupu getdi, həmin o yüksəklikləri
gördü. Yəni, Günnüt əməliyyatı
Naxçıvan Ordusunun potensialını
göstərdi, Azərbaycan Ordusunun
potensialını göstərdi. İkinci
Qarabağ müharibəsində Naxçıvan
Ordusunun hərbçiləri - həm
xüsusi təyinatlılar, həm digər
birləşmələrin hərbçiləri fəal iştirak
etmişlər və şəhidlər vermişlər,
böyük fədakarlıq göstərmişlər.
Bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya
xüsusi qruplar gətirilmişdi.
Eyni zamanda, mən onu da
bildirməliyəm, yəni, artıq bildirə
bilərəm ki, Naxçıvan Ordusunda
olan silahların, sursatların bir
hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və

ümumiyyətlə, ölkəmizin ordu
potensialının güclənməsində
çox böyük rolu var və hər zaman
Naxçıvan lazımi dərəcədə müdafiə
olunacaqdır.
– Cənab Prezident, bu gün
Siz, eyni zamanda, Ordubad
dəmir yolu stansiyasında
yaradılan şəraitlə də tanış
oldunuz. Adını elə Siz özünüz
qoyduğunuz Zəngəzur
dəhlizinin həyata keçirilməsində
bu stansiyanın rolu necədir?
Ümumiyyətlə, işlərin gedişi ilə
bağlı nə deyə bilərsiniz?
– Mən təsadüfən Ordubad
dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığa
gəlməmişəm. Çünki bunun da
çox böyük rəmzi mənası var. Bu
yaxınlarda buradan təqribən 5060 kilometr uzaqlıqda yerləşən
Mincivan qəsəbəsinin ermənilər
tərəfindən dağıdılmış dəmir yolu
stansiyasında baxış keçirdim.
Orada dəmir yolu mövcud deyil.
Mənfur düşmən bütün dəmir
yolu infrastrukturunu dağıdıbdır,
talan edibdir. Orada bir mərkəz
olacaq, burada bir mərkəz olacaq.
Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi
40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir,
hansı ki, açılmalıdır və açılacaqdır.
Bildiyiniz kimi, 10 noyabr tarixli
birgə Bəyanatda bu, təsbit edilib.
Ondan sonra fəaliyyət göstərən
Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya
Baş nazirlərinin müavinləri
səviyyəsində işçi qrupunun
keçirilmiş iclaslarında da artıq bu
məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar
atılır. Əminliklə deyə bilərəm ki,

dəmir yolu dəhlizi açılacaqdır.
Heç kimdə bu haqda şübhə
olmasın. Əlbəttə ki, Azərbaycan
öz üzərinə düşən vəzifələri icra
edəcək. Bildiyiniz kimi, mən
Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun
təməl daşını qoydum. Burada
çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə
inşa ediləcəkdir, Ordubaddan
Ermənistan sərhədinə qədər.
Naxçıvan dəmir yolu fəaliyyət
göstərir, indi həm sərnişin, həm
yük daşımaları həyata keçirilir.
Yəni, Azərbaycan ərazisində
Horadiz-Ağbənd dəmir yolu
tikiləndən sonra bütün infrastruktur
yaradılacaqdır.
O ki qaldı, Ermənistan
ərazisində olan hissəyə, bildiyiniz
kimi, Ermənistan dəmir yolları
anlayışı yoxdur. Rusiya dəmir
yolları bütün Ermənistanın
dəmir yollarına sahibdir. Deməli,
Ermənistan dəmir yolları ona
məxsusdur. Ona görə biz bu
məsələni daha çox Rusiya tərəfi
ilə müzakirə edirik. Şərqi Zəngəzur
bölgəsində yerləşən Zəngilanı
bizim qədim torpağımız olan
Qərbi Zəngəzurla, ondan sonra
Ordubad vasitəsilə Naxçıvanla
və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim
növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaq.
Əminəm ki, bu, olacaqdır, məndə
heç bir şübhə yoxdur. Bir daha
demək istəyirəm ki, Azərbaycan
öz üzərinə düşən vəzifələri
icra edəcək və əlindən gələni
edəcək ki, bu layihənin həyata
keçirilməsində heç bir problem
olmasın.
– Cənab Prezident, bu
gün ölkəmizin həyatında çox
tarixi və əlamətdar bir gündür.
Bu gün Ulu Öndərin doğum
günüdür. Siz bu gün səhər
Ulu Öndərin məzarını ziyarət
etmisiniz. Burada – Naxçıvanda
isə babanızın məzarını ziyarət
etmisiniz. İstərdik hisslərinizi
bölüşəsiniz.
– Bilirsiniz, tarixi Zəfərdən
sonra bu, atamın birinci doğum
günüdür. Ona görə mən hesab
etdim ki, ənənəvi olaraq onun
məzarını ziyarət edəndən sonra
onun Vətəninə – Naxçıvana gəlim.
Hesab edirəm ki, bu səfərin çox
böyük rəmzi mənası var. Qeyd
etdiyim kimi mən 15-ci dəfədir ki,
Naxçıvana gəlirəm. Amma ilk dəfə
mayın 10-da Naxçıvandayam. Bu
doğum günündə mütləq burada
olmalıydım.
Babam Əlirza Əliyevin
məzarını ziyarət etdim. Əlirza
Əliyev və mənim nənəm İzzət
xanım Azərbaycan xalqına
Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət
bəxş etmişlər. Heydər Əliyev
nəinki Azərbaycan hüdudları
çərçivəsində, dünya miqyasında
böyük hörmət qazanmış və
müstəsna xidmətləri olmuş
şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev
həyatda nə əldə edibsə öz biliyi,
bacarığı, zəkası və fədakarlığı
nəticəsində əldə edib və bütün
dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə
xidmət edib. Məhz onun rəhbərliyi
ilə Azərbaycan 1970-ci illərdə
ayağa qalxdı, ən geridə qalmış
müttəfiq sovet respublikasından

ən qabaqcıl respublikaya ucaldı.
Onun rəhbərliyi ilə, bax, burada
- Naxçıvanda naxçıvanlılar
erməni işğalının qabağını ala
bildilər. Çünki mənfur düşmənin
niyyətləri də, məhz siyasəti də o
idi ki, Naxçıvanı da işğal etsinlər.
Bu, artıq onların növbəti işğal
planı çərçivəsində idi. Bu təhlükə
var idi, bu təhlükə çox ciddi idi.
Azərbaycana o vaxt heç kim
kömək etmirdi. Azərbaycanın
ordusu yox idi, Silahlı Qüvvələri
yox idi. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycanın
əsas hissəsi ilə əlaqəni itirmişdi.
Ermənilər Naxçıvanı blokadaya
almışdılar. Üç tərəfdən Naxçıvan
Ermənistanla əhatə olunur. Belə
bir vəziyyətdə Naxçıvanı qorumaq,
müdafiə etmək və düşməni yerinə
oturtmaq Ulu Öndərin müstəsna
xidmətlərindən biridir.
Əlavə olaraq deməliyəm, o
vaxt hakimiyyətdə olan AXCMüsavat cütlüyü bütün imkanları
səfərbər etmişdi ki, Naxçıvanda
Heydər Əliyevi devirsinlər, öz
marionetlərini gətirsinlər və faktiki
olaraq Naxçıvanı da ermənilərə
bağışlasınlar. Onlar buna da
hazır idilər, təki Heydər Əliyev
amili Azərbaycan siyasətindən
götürülsün.
Ancaq Ulu Öndərin qətiyyəti,
cəsarəti, siyasi müdrikliyi,
naxçıvanlıların fədakarlığı bütün
bu planları – ermənilərin və AXCMüsavat cütlüyünün planlarını altüst etmişdir və Naxçıvanı Heydər
Əliyev qorumuşdur, necə ki,
ondan sonra Azərbaycanı böyük
bəlalardan qoruya bildi. 1993cü ildə ölkəmiz demək olar ki,
parçalanırdı, vətəndaş müharibəsi
gedirdi və məhz Heydər Əliyevin
fəaliyyəti nəticəsində biz bu ağır
sınaqdan üzüağ çıxa bildik. Məhz
bugünkü Zəfərin təməli, bax, o
vaxt qoyulmuşdur.
Bu gün burada olmağımın
xüsusi rəmzi mənası var.
Naxçıvan bizim əziz diyarımızdır,
Heydər Əliyevin Vətənidir. Hər bir
azərbaycanlı üçün əziz, doğma
diyardır və Naxçıvanın inkişafı,
çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu
reallığı biz özümüz yaratmışıq.
Bu gün Ulu Öndərin xatirəsinə
göstərilən ən böyük diqqət məhz
özünü, bax, bu inkişafda təcəssüm
etdirir.
– Cənab Prezident, növbəti
sual Dağlıq Qarabağla bağlıdır.
Bəzi ölkələr və xarici dairələr
deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll olunmalıdır.
Siz dəfələrlə qeyd edibsiniz ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
artıq həll olunubdur. Bu cür
bəyanatlara Sizin münasibətinizi
bilmək istərdim.
– Mən bir daha demək
istəyirəm, müharibədən sonra
bunu dəfələrlə demişəm ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
həll olunub, Azərbaycan bu
münaqişəni təkbaşına həll edib,
həm döyüş meydanında və ondan
sonra masa arxasında. Döyüş
meydanında qazanılmış Qələbə
düşməni məcbur etdi ki, ağ
bayraq qaldırsın və təslim olsun,
kapitulyasiya aktına imza atsın.
Noyabrın 10-da imzalanmış sənəd
məhz Ermənistanın kapitulyasiya
aktıdır.
Azərbaycan ərazisində Dağlıq
Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur.
Münaqişə öz həllini tapıb və hesab
edirəm ki, bu məsələyə qayıtmaq
əbəsdir. Hər halda, müharibədən
sonra keçən dövr ərzində bunu
göstərdik. Birincisi, əgər kimsə
hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll olunmayıb, bu,
onun öz problemidir. İkincisi, bu,
çox təhlükəli yanaşmadır. Əgər
bu münaqişə həll olunmayıbsa,
onda bu münaqişənin həlli
necə olmalıdır? O deməkdir
ki, noyabrın 10-da imzalanmış
Bəyanat qüvvəsini itirib? Yəni,
mən bunu belə başa düşə
bilərəm. Noyabrın 10-da faktiki
olaraq - de-fakto münaqişənin
həlli ilə bağlı sənəd imzalandı. Bu,
təkcə atəşkəs haqqında sənəd
deyil, bəziləri bunu belə qələmə
vermək istəyirlər. Açsınlar gözlərini
baxsınlar, orada neçə maddə var.
Atəşkəs haqqında sənəddə bir
maddə olur - atəşkəs, vəssalam.
Burada bir çox maddələr var.
Bir çox məsələləri əhatə edən
maddələr var, o cümlədən
kommunikasiyaların açılması.
Münaqişə həll olunmayıbsa, hansı
kommunikasiyaların açılmasından
söhbət gedə bilər? Əgər Münaqişə
həll olunmayıbsa, nə üçün onda
Azərbaycan, Ermənistan və
Rusiya Baş nazirlərinin müavinləri
görüşürlər, razılığa gəlirlər.
Münaqişə həll olunub, bu,
bir. Hesab edirəm ki, bu məsələ
ilə məşğul olmuş tərəflər və
bu məsələ ilə məşğul olmaq
istəyən, - bilmirəm nəyə görə,
- ölkələr bunu nəzərə alsınlar.
Çünki bəzən buradan dünyanın
o başında yerləşən ölkələr bizim
münaqişə ilə bağlı, yaxud da ki,

Azərbaycanda gedən proseslərlə
bağlı bəyanatlar verirlər. Bu,
qəbuledilməzdir. Məsələn, mən
Kanadanı misal gətirə bilərəm.
Bu yaxınlarda mənə məlumat
verildi ki, Kanadanın Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycanla, bizim daxili
işlərimizlə bağlı bəyanat verir.
Nə haqqı var? Kim buna belə
bir haqq verib? Özünü nə sayır
Kanada? Bəlkə bu, superdövlətdir
biz bilməmişik. Bu, bəlkə ikinci
Lüksemburqdur, ikinci superdövlət
yaranıb, bunu bilməmişik. Otursun
öz işləri ilə məşğul olsun.
Mən Fransa Xarici İşlər
Nazirliyinin bəyanatını da rədd
edirəm. Bu, qəbuledilməzdir.
Biz dəfələrlə Fransa tərəfinə
öz iradlarımızı bildirmişik ki,
əl çəkin bizdən. Gedin, öz
işlərinizlə məşğul olun. Yoxsa
Fransa Senatının sədri gəlir
İrəvana, orada bəyanat verir ki,
Fransa Senatı Dağlıq Qarabağı
tanıyacaq. Biz Fransanın hökumət
orqanlarına bu məsələ ilə
müraciət edəndə, öz etirazımızı
bildirəndə bizə deyirlər ki, fikir
verməyin, bu, qanunvericilik
orqanıdır, hakimiyyətin mövqeyini
əks etdirmir. Yaxşı, bəs Xarici
İşlər Nazirliyi, o da hökumətin
mövqeyini əks etdirmir? Bu
nə bəyanatlardır? Getsinlər,
öz işləri ilə məşğul olsunlar.
Bu Hərbi Qənimətlər Parkı ilə
Azərbaycana qarşı aparılan çirkin
kampaniyaya son qoyulmalıdır.
Fransa muzeyində Əlcəzair
Milli Müqavimət Hərəkatının
öldürülmüş öndərlərinin kəllələri
nümayiş etdirilir. Bir gedin
baxın, güzgüyə baxın, neçə
dəfə mən bunu deməliyəm.
Jurnalistlərə, xarici jurnalistlərə
deməliyəm, xarici siyasətçilərə
deməliyəm. Mən deyəcəyəm, mən
susmayacağam. Amma onlar da
öz işləri ilə məşğul olsunlar. Özləri
problemlər içində çabalayırlar. Min
cür problemləri var.
Azərbaycanda bütün proseslər
müsbət istiqamətdə gedir. Ona
görə bir daha demək istəyirəm
ki, əgər bütün ölkələr öz işləri
ilə məşğul olsalar və bizim
işimizə müdaxilə etməyə cəhd
göstərməsələr, işlər yaxşı gedəcək
və bizim münasibətlərimizdə heç
bir problem olmayacaq.
O ki qaldı, bəzi siyasətçilər
Dağlıq Qarabağın – deməli,
olmayan qurumun statusu
haqqında danışırlar. Onu da
mən demişəm, əgər kimsə bizim
ərazimizdə yaşayan ermənilərə
status vermək istəyirsə, mən etiraz
etmirəm, amma öz ölkəsində
onlar üçün yaxşı bir yer seçsin.
O yerlər artıq çoxdan erməni
diasporu tərəfindən zəbt edilib.
Orada bir muxtariyyət versin,
ya müstəqillik versin. Amma
Azərbaycanda yox. Azərbaycanda
bu, olmayacaq. Kim nə deyirsə
desin. Ona görə məsləhət
görürəm ki, bizi əsəbiləşdirməmək
və münasibətlərimizi
gərginləşdirməmək üçün nə status
haqqında, nə münaqişə haqqında
hər hansı bir açıqlama verilməsin.
Veriləcəksə, cavablarını alacaqlar.
– Cənab Prezident, mayın
8-də – Şuşanın işğalı günü
Ermənistanda bəzi iqtidar və
müxalifət qüvvələri Şuşanın
qaytarılması ilə bağlı bəyanatlar
verdilər və revanşist fikirlər
səsləndirdilər. Siz dəfələrlə
qeyd etmisiniz ki, əgər onlar
revanşist addımlar haqqında
düşünsələr, darmadağın
ediləcəklər. Bu bəyanata
münasibətinizi bilmək istərdik.
– Mənim sözüm yerindədir.
Əgər onlar bu bəyanatlardan
hansısa praktiki əməllərə keçsələr,
dərhal məhv olunacaqlar. Heç kim
onları müdafiə edə bilməz. Heç
kimə də bel bağlamasınlar. Onlar
uzun illər dırnaqarası “müzəffər
və güclü” ordusu ilə öyünürdülər.
Ermənistanda nə güc var, nə iradə
var, nə hər hansı bir mənəvi haqq
var ki, revanşist fikirlərlə yaşasın.
Bu, onlar üçün özünəqəsddir.
Bir daha demək istəyirəm, biz
hələ ki, bu bəyanatları izləyirik.
Ermənistanda həm iqtidar, həm
də müxalifət, demək olar ki,
siyasətlə məşğul olan bütün
ünsürlər Şuşanın qaytarılması
ilə bağlı, Hadrutun qaytarılması
ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Biz
hələ ki, təmkin göstəririk. Amma
odla oynamasınlar. Onlar bizim
yumruğumuzu görüblər. Bu
yumruq yerindədir. Heç kim bizim
qabağımızda dura bilməz. Əgər
biz zərrə qədər təhlükə görsək, zərrə qədər, - onları dərhal məhv
edəcəyik. Elə yerindəcə məhv
edəcəyik. Onlar da bunu bilirlər.
Gücümüz də var, iradəmiz də var,
cəsarətimiz də var. Yumruq da
yerindədir.
– Cənab Prezident,
suallarımızı cavablandırdığınız
üçün çox sağ olun.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın xarici işlər
nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev mayın 10-da Rusiya Federasiyasının
xarici işlər naziri Sergey Lavrovun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib
Qonaqları salamlayan
Prezident İlham Əliyev dedi:
-Hörmətli Sergey Viktoroviç,
sizi Bakıda yenidən salamlamağa
şadam. Sizin bu səfəriniz
ərəfəsində mən bundan əvvəlki
görüşümüzü xatırladım. Şadam
ki, sizin Bakıya sonuncu
səfərinizdən yarım il sonra biz
münasibətlərimizdə müsbət
dinamikanın davam etməsini
məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik.
Elə bu gün mənim Vladimir
Vladimiroviç Putin ilə telefon
söhbətim olub. Biz bir-birimizi
ümumi Qələbəmiz münasibətilə,
faşizm üzərində Qələbə
münasibətilə şəxsən təbrik etdik
və faşistlərin, faşist əlaltılarının
qəhrəmanlaşdırılması cəhdləri
ilə əlaqədar yanaşmalarımızın
vahid olduğunu bir daha bildirdik,
dünyanı faşizmdən xilas etməyə
imkan vermiş, Avropanın və
dünyanın bir çox xalqlarını
azad etmiş bu böyük Qələbəyə
əcdadlarımızın töhfəsini qeyd
etdik.
Sizin bildiyiniz kimi, Vladimir
Vladimiroviç ilə biz daim
dialoq aparır, müntəzəm əlaqə
saxlayırıq. Biz həm ikitərəfli
gündəlik çərçivəsində, həm də
bizim regionda münaqişədən
sonrakı inkişafla bağlı vəziyyət
çərçivəsində çox fəal qarşılıqlı
əlaqə saxlayırıq. Deməliyəm
ki, əlbəttə, indiki vəziyyət,
münaqişədən sonrakı vəziyyət
bütün səviyyələrdə daha
sıx əlaqə saxlamağın zəruri
olduğunu diktə edir. Mən onu
da bilirəm ki, siz azərbaycanlı
həmkarınızla çox sıx əlaqə
saxlayırsınız. Bütün bunlar
ona gətirib çıxarır ki, biz
müsbət inkişafı, təhlükəsizliyin,
sabitliyin möhkəmlənməsini,
hərbi əməliyyatların yenidən
başlanması risklərinin
minimallaşdırılmasını və
tariximizin bu qara səhifəsini
çevirmək istəyini müşahidə
edirik. Hər halda, Azərbaycan
buna hazırdır. Yüksək səviyyədə
dəfələrlə səslənmiş bəyanatlar
kommunikasiya layihələrinin
inkişafı məsələsində bizim
mövqeyimizə dəlalət edir. Bu
barədə noyabrda müharibənin
yekunları üzrə Bəyanatda
da deyilib və bu istiqamətdə
çox fəal iş aparılır. Bildiyiniz
kimi, bu yaxınlarda - iki həftə
bundan əvvəl Moskvada geniş
ikitərəfli gündəlik üzrə RusiyaAzərbaycan hökumətlərarası
komissiyanın iclası, habelə
üç ölkənin Baş nazirlərinin
müavinlərinin üçtərəfli görüşü

keçirilib. Mənim fikrimcə, həmin
görüşdə birgə Bəyanatın mühüm
bəndinin – nəqliyyat dəhlizlərinin
açılması bəndinin reallaşması
üzrə önəmli addımlar atılıb.
Biz öz tərəfimizdən dəmir yolu
infrastrukturunun və avtomobil
yolları infrastrukturunun bərpası
üzrə fəal iş aparırıq. Konkret
müddətlər nəzərdə tutmuşuq
və bu layihənin ən yaxın
vaxtlarda reallaşması üçün
həmin müddətlərə riayət etməyə
çalışacağıq.
Azərbaycan humanitar
problemlərlə bağlı məsələlərdə
xoş məram nümayiş etdirir.
Deməliyəm ki, hərbi əməliyyatlar
başa çatandan sonra biz
müharibənin yekunlarına əsasən
bizdə olan bütün hərbi əsirləri
vermişik. Hərbi əməliyyatlar başa
çatandan sonra bu 6 ay ərzində
biz sülhməramlılarla və erməni
tərəfin nümayəndələri ilə birlikdə
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
həlak olmuş 1600-ə yaxın erməni
hərbi qulluqçunun cəsədlərini
erməni tərəfə təhvil vermişik.
Müqayisə üçün deyim ki, Birinci
Qarabağ müharibəsindən sonra
bütün işğal illəri ərzində erməni
tərəfi itkin düşmüş azərbaycanlı
hərbi qulluqçulardan heç birinin
cəsədini bizə verməyib, bizdə
belə hərbi qulluqçuların sayı
isə 4 minə yaxın olub. Bildiyiniz
kimi, biz hadisələrin gələcək
inkişafının humanitar aspektini
nəzərə alaraq Ermənistan
Respublikasının işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə avtomobil
yolu boyunca yerləşən yaşayış
məntəqələri arasında maneəsiz
kommunikasiyanı təmin edirik, bu
gün həmin avtomobil yolunun 20
kilometrdən çox hissəsi erməni
vətəndaşların istifadəsindədir
və bu məsələdə heç bir
maneə və ya çətinlik yoxdur.
Bu da Azərbaycan tərəfinin
xoş məramının təzahürüdür.
Bildiyiniz kimi, Rusiya tərəfinin
təklifinə və Azərbaycanın
razılığına əsasən uzun müddət,
mənim fikrimcə, bir ay ərzində
Rusiya ərazisində təmir
işləri ilə əlaqədar Rusiyadan
Ermənistana qaz Azərbaycan
ərazisindən nəql edilib. Bu da
münaqişədən sonrakı vəziyyətin
normallaşmasına yönəlmiş xoş
məram jesti idi. Belə nümunələr
çoxdur. Bunları sadalamaqla
vaxtınızı çox almaq istəmirəm.
Sadəcə, demək istərdim
ki, biz öz tərəfimizdən həm
sözdə, həm də əməli işdə hər
şeyi edirik ki, münaqişədən
sonrakı vəziyyət sakit şəraitdə,

əsəbilik doğurmadan və Cənubi
Qafqaz regionunda gələcək
münasibətləri sabitlik və
müəyyənlik əsasında qurmağın
zəruri olması nəzərə alınmaqla
cərəyan etsin.
Bununla bərabər,
Ermənistanda baş verən
hadisələrlə, məhz artmaqda
olan azərbaycanofobiya
meyilləri ilə əlaqədar öz
mövqeyimi bildirmək istərdim.
Mənim fikrimcə, bu meyillər
Ermənistanda hakimiyyəti və
müxalifəti birləşdirən yeganə
amildir. Anti-Azərbaycan
isteriyası artıq bütün hədləri
keçir, özü də tamamilə əsassız
olaraq. Mənim misal gətirdiyim,
regionda baş vermiş bəzi faktlar
bizim niyyətimizə, səhifəni
çevirmək niyyətimizə dəlalət
edir, hərçənd sırf emosional və
psixoloji baxımdan bunu etmək
asan deyil. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə praktiki olaraq hər şey
dağıdılıb. Beynəlxalq ekspertlər
və jurnalistlər Ağdamı “Qafqazın
Xirosiması” adlandırırlar. Füzuli
şəhərində bircə salamat bina
belə yoxdur. Azad edilmiş
ərazilərdə olarkən oraların
tamamilə dağıdıldığını görmək
olar. Azad edilmiş ərazilərdə işğal
dövründə evlər, ictimai binalar,
dini abidələr, 60-dan çox məscid,
qəbiristanlıqlar və sair dağıdılıb.
Ona görə də işğalın bizim hətta
güman edə bilməyəcəyimiz, çünki biz həmin ərazilərə gedə
bilmirdik, - dağıdıcı nəticələrinə
baxmayaraq, Azərbaycan
sağlam düşüncə və gələcək
barədə fikirləşməyin zəruri
olduğunu nümayiş etdirir. Ona
görə də Ermənistanda baş
verən proseslər, o cümlədən
Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə tanınmış ərazisinin
bir hissəsinin yenidən işğal
etməyin mümkünlüyü barədə
müxtəlif siyasi qüvvələrin
bəyanatları, revanşizm qoxusu
verən bəyanatlar, əlbəttə ki,
çox təhlükəlidir və ilk növbədə,
Ermənistan üçün təhlükəlidir.
Ona görə ki, bu nifrət və
azərbaycanofobiya siyasətinin
nəyə gətirib çıxarmasını İkinci
Qarabağ müharibəsi əyani
şəkildə nümayiş etdirdi. Buna
görə biz Rusiya ilə - bizim strateji
tərəfdaşımızla bundan sonra da
qarşılıqlı əlaqəli şəkildə regionda
vəziyyətin normallaşdırılması
üçün fəal iş aparmağa ümid
edirik. Hərbi baxımdan biz
vəziyyəti artıq normallaşmış
hesab edə bilərik, lakin siyasi,
iqtisadi, nəqliyyat və gələcək
qarşılıqlı fəaliyyətin başqa
aspektləri baxımından, əlbəttə,
hələ çox iş görülməlidir. Təbii
ki, biz ümid edirik, Rusiya bizim
dostumuz, strateji tərəfdaşımız,
qonşumuz kimi, sülhməramlıları
bu gün Azərbaycan ərazisində

olan ölkə kimi bundan sonra
da gərginliyin azaldılmasına
və erməni tərəfinin daha ayıq
yanaşmasının üstünlüyünə şərait
yaradacaq.
Bizim ikitərəfli
münasibətlərimizə gəldikdə isə
bir daha deyirəm, mən əminəm
ki, Cənubi Qafqazda yaranmış
yeni vəziyyət artıq bu gün
bizim münasibətlərimizə yeni
xüsusiyyətlər verir. Biz yaxın
qonşular, mehriban dostlar kimi
aktiv fəaliyyət göstəririk və bu
sıx əlaqələrimiz, sizin bugünkü
səfəriniz buna daha bir sübutdur.
Sizi görməyə çox şadam. Bir
daha xoş gəlmisiniz.
Rusiyanın xarici işlər naziri
Sergey Lavrov dedi:
-Çox sağ olun, hörmətli İlham
Heydər oğlu. Məni növbəti dəfə
qəbul etdiyinizə görə təşəkkür
edirəm. Bu, mənim Azərbaycana
səfərlərim zamanı xoş ənənəyə
çevrilib. Siz qeyd etdiyiniz kimi,
bu səfərlər müntəzəm xarakter
alır. Öz növbəmdə, mən də
azərbaycanlı həmkarım və
dostumu qəbul etməyə hər
zaman şadam.
Həqiqətən də, nəinki
Qarabağda yaranmış
vəziyyət, prinsipcə ümumi
regiondakı vəziyyət, bizim
ikitərəfli əlaqələrimizdə Sizin
Vladimir Vladimiroviç Putinlə
birgə qarşımıza qoyduğunuz
məqsədlər bütün səviyyələrdə
daha müntəzəm təmaslar tələb
edir. Sizin Vladimir Vladimiroviçlə
müntəzəm təmaslarınız
olur. Bu gün növbəti telefon
danışığınız baş tutub. Əlbəttə
ki, mən bir daha tarixi yaddaşın
qorunmasına verdiyimiz
əhəmiyyəti qeyd etmək
istəyirəm. Belə gətirib ki, mənim
Bakıya səfərim Sizin atanız,
Azərbaycanın dahi rəhbəri, bütün
sovet insanlarının xatirəsində
əbədi yaşayan Heydər Əlirza
oğlu Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümünə təsadüf edir.
Faşizm üzərində Qələbədən
danışsaq, o, nəticə etibarı
ilə “qəhvəyi vəba” üzərində
qələbəmizə imkan verən bizim
o zamankı ümumi vətənimizin
potensialının yaradılmasına
böyük töhfə vermişdir.
Biz hər zaman Heydər
Əlirza oğlunun bu problemlərin
həllində və bütövlükdə Sovet
İttifaqının sənaye bazasının
yaradılmasındakı xidmətlərini
xatırlayırıq. Bu günə gəldikdə
isə, prezidentlərin müntəzəm
təmaslarından əlavə, hökumət
başçıları səviyyəsində də işlər
aparılır. Biz bu ay Azərbaycan
hökuməti başçısının Rusiya
Federasiyasına səfərini
gözləyirik. Tez bir zamanda ortaq
dil tapan və mənim zənnimcə,
koronavirus infeksiyası dövründə
bir qədər aşağı düşən əmtəə

dövriyyəsinin bərpa olunması
üçün gələcək addımları çox
səmərəli razılaşdıran Baş
nazirlərin müavinlərinin rəhbərliyi
ilə dövlətlərarası komissiya
fəaliyyət göstərir. Lakin əmtəə
dövriyyəsinin praktiki 3 milyard
dollar olması sanballı nəticədir.
Bizim hədəfimiz, həmçinin
humanitar, təhsil, mədəni
layihələri inkişaf etdirməkdir.
Şəxsən Sizin Azərbaycanda
rus dilinə olan daimi diqqətinizi,
Rusiya ali məktəblərinin
filiallarının fəaliyyətini,
universitetlərimiz arasında, o
cümlədən bizim ümumi almamater olan MDBMİ-nin iştirakı ilə
həyata keçirilən birgə proqramları
yüksək qiymətləndiririk. Bu,
həqiqətən də çox vacibdir.
Bir daha vurğulamaq
istəyirəm, biz koronavirus
infeksiyasına qarşı mübarizədə
daha səmərəli qarşılıqlı
fəaliyyətin təmin olunmasını
səmimi qəlbdən arzu edirik.
Bu günlərdə Azərbaycana
“Sputnik V” vaksininin birinci
partiyası gətirilib. Bu ay daha
böyük partiyalar gözlənilir.
Bizim müvafiq idarələrimiz
Azərbaycanda texnoloji bazanın
mövcud olmasını nəzərə alaraq
bu vaksinin burada istehsalının
nizamlanması barədə konkret
söhbət aparırlar.
Sizin kimi biz də Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin üç
ölkənin liderlərinin 9 noyabr
tarixli birgə Bəyanatına və
yanvarın 11-də Moskvada Sizin
əyani görüşünüzün nəticələrinə
müvafiq olaraq nizamlanması
barədə razılaşmaların yerinə
yetirilməsinə tərəfdarıq. Bizim
sülhməramlı kontingentimiz
Sizin Rusiya və Ermənistan
rəhbərliyi ilə həmin əlaqələrinizin
gedişində razılaşdırdığınız
vəzifələri yerinə yetirir. Bizim
sülhməramlıların rolunu yüksək
qiymətləndirdiyinizə görə Sizə
minnətdarıq. Sizin vurğuladığınız
kimi, biz hər şeyi edəcəyik
ki, hamı münaqişənin hərbi
aspektlərinin başa çatmasını
əsas götürsün. İndi torpaqda
detallarla məşğul olmaq
lazımdır. Orada delimitasiya,
demarkasiya ilə bağlı məsələlər
var. Bu məsələlərin hamısı asan
deyil, lakin hamısı həll edilə
biləndir. Biz əminik ki, hərbi
ekspertlər diplomatların iştirakı
ilə qarşılıqlı məqbul qərarlar
barədə razılığa gələ biləcəklər.
Humanitar Müşahidə
Mərkəzi bizim Fövqəladə Hallar
Nazirliyi ilə birlikdə işləyir. Onlar
Azərbaycandan olan həmkarları
ilə birlikdə humanitar məsələlərin
həllinə, yaşayış yerlərinin,
nəqliyyat infrastrukturunun
bərpasına kömək edirlər.
İnsanlar hiss etməlidirlər ki, bu

proses artıq gedir, torpaqda
real yaxşılaşma baş verir. Üç
ölkənin – Rusiya, Azərbaycan
və Ermənistanın Baş nazirlərinin
müavinləri həmin ölkələrin
liderləri tərəfindən yaradılmış işçi
qrupu çərçivəsində müntəzəm
olaraq görüşür, Cənubi Qafqazda
bütün iqtisadi və nəqliyyat
kommunikasiyalarının bərpası
barədə liderlərin razılaşmaları
ilə əlaqədar praktiki aspektləri
nəzərdən keçirir. Əlbəttə,
bu, müxtəlif marşrutların çox
müfəssəl müqayisəsi ilə bağlıdır.
Lakin biz şübhə etmirik ki, bütün
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin və
onların qonşularının maraqlarının
balansına nail olmaq zərurəti
nəzərə alınsa, - bu isə potensial
baxımdan çox ciddi nəqliyyat
habıdır, onun əhəmiyyəti regional
çərçivələri aşır, - onda biz müasir,
qlobal iqtisadiyyatda və logistik
zəncirdə öz ortaq mövqelərimizi
əhəmiyyətli dərəcədə
möhkəmləndirə bilərik.
Əlbəttə, bir məqamı xüsusi
vurğulamaq istəyirəm ki, biz
Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında münasibətlərin
normallaşmasına səmimiqəlbdən maraq göstəririk. Hesab
edirik ki, vaxtilə uzadılmış
münaqişədən çıxmağın iqtisadi
aspektləri üzərində diqqətin
cəmləşdirilməsi üçün birgə
işlər bundan ötrü optimal
çərçivələr yaradır. Əlbəttə
ki, bu sözlər müharibənin
humanitar nəticələrinin aradan
qaldırılması ilə bağlı məsələlərə
də aiddir. Siz hərbi əsirləri,
tarixi irs ilə, dini irs ilə bağlı
hər hansı sui-istifadə hallarına
yol verilməməsini xatırlatdınız.
Biz bütün bu məsələlərin
maksimum konstruktiv şəkildə
həllinə kömək etməyi çox
istəyirik. Beynəlxalq mədəni
irsin qorunub saxlanmasına
cavabdeh olan təşkilat kimi
UNESCO da bu səylərdə
iştirak etməkdə maraqlıdır. Biz
bunu mümkün edəcək şəraitin
yaradılmasına kömək etməyə
hazırıq. Kömək etməyə hazır
olan başqa beynəlxalq təşkilatlar
da var. Təbii ki, biz bununla
əlaqədar razılaşmalarda maraqlı
tərəflərin mövqeyini nəzərə
almalıyıq. Münasibətlərin ümumi
kontekstini əsas götürsək,
Sizinlə tamamilə razıyam ki,
indi bu mərhələdə, yəqin,
hər hansı başqa münaqişəli
şəraitdə, münaqişədən sonrakı
vəziyyətdə olduğu kimi baş verən
bütün hadisələrin daxili siyasi
prosesə proyeksiyası ilə bağlı
aspektlər var. Lakin, hörmətli
İlham Heydər oğlu, Sizinlə yüz
faiz həmrəyəm ki, bu cür qeyrikonstruktiv, xoşagəlməz xarakter
daşıyan ritorika işə kömək etmir.
Biz də öz töhfəmizi verməyə
çalışacağıq ki, haqqında söhbət

gedən, iki ölkənin prezidentləri və
Ermənistanın baş naziri arasında
əldə edilmiş razılaşmalar
konstruktiv nəticələrə imkan
verən şəraitdə yerinə yetirilsin.
Ümidvaram ki, bu
gün və sabah Xarici İşlər
Nazirliyində aparılacaq
danışıqlarda biz Rusiya
Federasiyasının Prezidenti
ilə Sizin razılaşmalarınızın
maksimum vicdanlı və dəqiq
şəkildə yerinə yetirilməsi üçün
ikitərəfli münasibətlərimiz
çərçivəsində yaranan bütün
məsələləri ətraflı müzakirə edə
biləcəyik, Dağlıq Qarabağda və
onun ətrafında münaqişədən
sonrakı vəziyyətin nizamlanması
prosesləri barədə fikir mübadiləsi
aparacağıq. Yeri gəlmişkən,
bərpa işlərində, planlaşdırılmış
proqramlarda bizim şirkətlərin
iştirakını hərtərəfli təşviq etməyə
hazır olacağıq. Əlbəttə, daha
geniş regional məsələlər,
Xəzərin hüquqi statusu barədə
Konvensiyanı imzalamağa
imkan vermiş qərarlar əsasında
Xəzər problemləri barədə fikir
mübadiləsi aparacağıq. Bundan
əlavə, bizim BMT-də, ATƏTdə, Avropa Şurasında, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatında birgə fəaliyyətimiz
çox genişdir. Qorxuram nəyisə
unudum, amma Sizə, hazırda
Qoşulmama Hərəkatında sədrlik
edən dövlətin başçısı kimi
bizim bu qurumda müşahidəçi
statusu almaq barədə sifarişimizi
dəstəklədiyinizə görə ayrıca
minnətdarlığımı bildirmək
istərdim.
Prezident İlham Əliyev dedi:
- Çox sağ olun, Sergey
Viktoroviç, yalnız bunu əlavə
etmək istərdim ki, Azərbaycana
“Sputnik V” vaksininin tədarük
edilməsi məsələsinin Vladimir
Vladimiroviç ilə danışdığımız
kimi operativ həllinə görə
təşəkkürümü bildirmək istərdim,
bütün müddətlərə əməl edilib,
sözünüzün üstündə durmusunuz.
Bu yaxında həmin vaksinin
qarşılanması mərasimi keçirilib,
cənab səfir iştirak edib. Bu gün
dünyada populyarlığı get-gedə
artan belə gözəl vaksinə görə sizi
bir daha təbrik etmək istərdim.
Onun bizim üçün əlçatan olması,
əlbəttə, buna şərait yaradacaq
ki, biz bu bəlanın öhdəsindən
tezliklə gələcəyik. Qoşulmama
Hərəkatında Rusiyanın
müşahidəçi statusu mövzusuna
da toxunmaq istərdim. Mənim
fikrimcə, tamamilə təbii olardı
ki, Rusiya bu statusu bizim
sədrliyimiz dövründə alsın. Biz də
öz tərəfimizdən nə mümkündürsə
edəcəyik ki, məhz belə olsun.
Buna görə bir daha sağ olun.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşaya səfəri
Şuşada 110/35/10 kilovoltluq yarımstansiya istifadəyə verilib

A

zərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, qızları
Leyla Əliyeva və Arzu
Əliyeva mayın 12-13-də
Şuşada səfərdə olublar.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva,
qızları Leyla Əliyeva və Arzu
Əliyeva mayın 12-də əvvəlcə
110/35/10 kilovoltluq “Şuşa”
yarımstansiyasının açılışında
iştirak ediblər.
Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
ümumi enerji sisteminə
qoşulması, şəhərin etibarlı,
dayanıqlı və fasiləsiz elektrik
enerjisi ilə təchiz edilməsi
məqsədilə ötən ilin dekabrında
“Şuşa” yarımstansiyasının və
Füzuli rayonunun “Şükürbəyli”
yarımstansiyasından başlayaraq
75 kilometr məsafədə 110
kilovoltluq “Şükürbəyli-Şuşa” hava
elektrik verilişi xəttinin tikintisinə
başlanılıb. Yarımstansiya
məsafədən idarə olunan SCADA
Dispetçer İdarəetmə sisteminə
qoşulmaqla tam rəqəmsallaşıb.
Burada perspektiv inkişaf da
nəzərə alınıb. Yarımstansiya və
elektrik verilişi xəttinin tikintisinin
çətin coğrafi şəraitdə aparılmasına

baxmayaraq, ən qısa zaman
ərzində yekunlaşıb. Füzulidəki
“Şükürbəyli” yarımstansiyasından
Şuşaya 110 kilovoltluq ikidövrəli
elektrik verilişi xətti çəkilişi
fasiləsiz, növbəlilik prinsipi ilə

73 günə icra olunub ki, bu da
nəinki Azərbaycan energetikası,
regionun energetika tarixində
rekorddur.
Ümumilikdə işğaldan azad
olunmuş ərazilərin fasiləsiz və

keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə
təchiz edilməsi istiqamətində
işlər uğurla davam edir. Hazırda
Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı, Ağdamda,
ümumilikdə, 9 yarımstansiya və

onları əlaqələndirən 110 kilovoltluq
ötürmə xətlərinin tikintisi gedir.
Prezident İlham Əliyevin işğaldan
azad olunmuş ərazilərin “Yaşıl
enerji” zonasına çevrilməsi ilə

bağlı qarşıya qoyduğu tələblərə
uyğun olaraq, Suqovuşandakı
2 kiçik su elektrik stansiyasında
yenidənqurma, təmir və bərpa
işləri yekunlaşıb. Yaxın vaxtlarda

isə Kəlbəcərdə 2 kiçik su elektrik
stansiyasının tikinti və bərpasına
başlanılacaq.
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Şuşada “Xarıbülbül” oteli yenidənqurmadan sonra açılıb

 Mayın 12-də Şuşada “Xarıbülbül” otelinin yenidənqurmadan
sonra açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva

və Arzu Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısı oteldə yaradılan
şəraitlə tanış oldu.

Anar Ələkbərov: Otelin bu
əməkdaşları əslən Şuşadandırlar.
Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı,
mən demişdim ki, buraya Şuşadan olan
insanlar cəlb edilsinlər. Sən Şuşada
yaşamamısan, eləmi?

Otelin əməkdaşı: Xeyr.
Prezident İlham Əliyev: İndi
yaşayacaqsan.
Məlumat verildi ki, oteldə ümumilikdə
49 otaq var. Onların hamısı qonaqların
qalması və rahat istirahət etməsi üçün

bütün zəruri infrastrukturla təchiz olunub.
Bu cür obyektlərin istifadəyə verilməsi
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
olan Şuşanın turizm potensialının
möhkəmləndirilməsində çox mühüm
rol oynamaqla yanaşı, işğaldan azad

edilmiş ərazilərimizdə, o cümlədən
tarixi Şuşa şəhərində icra olunan sosial
layihələrin ardıcıl və sürətlə davam
etdiyini göstərir.
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Şuşada yeni məscidin təməli qoyulub
– Bu gün Şuşa şəhərində
yeni məscidin təməlini qoyduq.
Şuşada yeni məscid tikiləcəkdir.
Məscidin tikintisi ilə bağlı qərarı mən
çoxdan vermişdim. Şuşa şəhəri
işğalçılardan azad olunandan sonra
artıq bu məscidin memarlığı barədə
düşünməyə başlamışdım. Nəzərə
alsaq ki, Şuşa şəhərində vaxtilə
17 məscid olub və mənfur düşmən
onların hamısını dağıdıb. Üç məscid
yarıdağıdılmış vəziyyətdə idi - Yuxarı
və Aşağı Gövhərağa və Saatlı
məscidləri. Onların da təmiri ilə bağlı
göstəriş verilib.
Yuxarı Gövhərağa məscidi artıq
təmirdən çıxıb. Nəzərə alsaq ki,
Şuşa memarlığının öz xüsusiyyətləri
vardır və Şuşada vaxtilə inşa edilmiş
məscidlər bir üslubda tikilmişdir. Ona
görə fikirləşirdim ki, yeni tikiləcək
məscidin memarlığı necə olmalıdır.
Demək olar ki, bir neçə ay bu
haqda fikirləşirdim. Nəhayət bir fikir
ağlıma gəldi ki, bu məscid, bunun
memarlığı rəmzi xarakter daşımalıdır.
Ona görə təklif etdim ki, məscidin
forması 8 rəqəmini əks etdirməlidir.
Çünki noyabrın 8-də biz Şuşanı
işğalçılardan azad etdik və 8 noyabr
Azərbaycanda artıq rəsmi olaraq
Zəfər Günüdür. Məscidin iki minarəsi
11 rəqəmini əks etdirməlidir. Onbirinci
ayda Şuşa və Qarabağ tam işğaldan
azad edildi. Bu fikirlər əsasında
memarlar işləməyə başlamışlar
və burada göstərilən təqdimatda
məscidin görkəmi öz əksini tapır. Bu,
ilkin versiyadır, bunun üzərində hələ
iş aparılacaq, müəyyən dəyişikliklər
ola bilər.
Əlbəttə ki, məscidin daxili dizaynı
ilə bağlı təkliflər hələ tam hazır deyil.
Ancaq konseptual olaraq məscidin
memarlığı 8 noyabr gününü əks
etdirəcək. Həm yuxarıdan baxanda 8
rəqəmini görmək mümkün olacaqdır,
həm də aşağıdan baxanda. Məscidin
yeri də təsadüfən seçilmədi. Bu,
Şuşa şəhərinin yuxarı hissəsidir və
burada ucaldılacaq məscid şəhərə
bir dominant kimi hakim olacaqdır.
Belə də olmalıdır. Çünki Şuşa bizim
qədim şəhərimizdir, Azərbaycan
şəhəridir, azərbaycanlılar tərəfindən
salınıb. Azərbaycanlılar həmişə
burada yaşayıb. Sadəcə olaraq, işğal
dövründə Azərbaycan əhalisi zorla
buradan çıxarılmışdı.
Biz Şuşaya qayıtmışıq, əbədi
qayıtmışıq! Şəhərə hakim olan
bina məscid binası olmalıdır və
bu bina şəhərin yuxarı hissəsində
yerləşməlidir. Məscidin təməlqoyma
günü də təsadüfən seçilmədi. Sabah
bütün müsəlman aləmi müqəddəs
Ramazan bayramını qeyd edəcək.
Fürsətdən istifadə edərək, bütün
Azərbaycan xalqını bu mübarək
Ramazan bayramı münasibətilə
təbrik etmək istəyirəm. Məhz
bayram ərəfəsində qədim Şuşa
şəhərində yeni məscidin təməlqoyma
mərasiminin keçirilməsi böyük tarixi
və rəmzi xarakter daşıyır. Bundan
sonra artıq memarlar məscidin bütün
layihəsi ilə ciddi məşğul olacaqlar və
inşaat işləri başlanacaq.

M

ayın 12-də Şuşada
yeni məscidin təməli
qoyulub. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, qızları
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva
tədbirdə iştirak ediblər.

Qədim Şuşada təməli qoyulan
məscid dini ocaq və modern
memarlıq nümunəsi kimi göz
oxşayacaq. İki minarəli, mozaika ilə
bəzədiləcək gümbəzi olan məscidin
layihələndirilməsi azərbaycanlı və
italyan memarlarla birgə həyata
keçirilib. Məscidin xarici səthi Şuşanın
qədim məscidinin minarələrində
istifadə edilən həndəsi naxışlarla
bəzədiləcək. Bu memarlıq elementi
Şuşanın firavan və uğurlu gələcəyinə
əminliyi, keçmişlə bu gün arasındakı
əlaqəni təcəssüm etdirəcək.
Məscidin təməlini qoyan
Prezident İlham Əliyev çıxış edərək
dedi:

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Şuşada bərpa
edilən “Xan qızı” bulağında olub

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva mayın 12də Şuşada “Xarıbülbül” otelinin nəzdindəki 48 mənzilli korpusda və
kotteclərdə yaradılan şəraitlə tanış olublar.
Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma korpusda və kotteclərdə görülən işlər barədə
məlumat verildi. Qeyd olundu ki, bu obyektlər də müasir səviyyədə yenidən qurulub.

AZƏRTAC

Şuşada Xüsusi nümayəndəliyin
inzibati binası ilə tanışlıq

M

ayın 12-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla
Əliyeva və Arzu Əliyeva Şuşada
Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi
inzibati binada oldular.

Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma
görülən bərpa işləri ilə bağlı məlumat verildi.
Qeyd olundu ki, burada səmərəli fəaliyyət
üçün hərtərəfli şərait yaradılacaq və inzibati
bina ən müasir səviyyədə yenidən qurulacaq.
Dövlətimizin başçısı görüləcək işlərlə
bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdi.

AZƏRTAC

Xan qızı Natəvanın sarayının
qarşısındakı əraziyə baxış

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla və Arzu
Əliyevalar mayın 12-də Şuşada xan qızı Natəvanın sarayının
qarşısındakı əraziyə baxış keçiriblər.

M

ayın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şuşada “Xan qızı”
bulağında olublar.

Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri
bulağın suyundan içiblər.

Prezident İlham Əliyev “Xarıbülbül”
otelinin nəzdindəki korpusda və
kotteclərdə yaradılan şəraitlə tanış olub

Prezident İlham Əliyev deyib:
– Natəvan bulağından yenə su

gəlir. Natəvan bulağını bərpa etmişik.
Keçən dəfə yanvar ayında Şuşada olarkən demişdim ki, Natəvan
bulağını bərpa edəcəyik. Yenə də
bulaq Şuşa sakinlərinin, qonaqların
sərəncamına veriləcəkdir. Mənfur
düşmən bu bulağı qurutmuşdu, bütün

bulaqları qurutmuşdu. Bu da onu
göstərir ki, Şuşa həmişə ermənilər
üçün yad şəhər olub. İndi isə Şuşa
dirçəlir və Şuşanın rəmzlərindən biri
olan “Xan qızı” bulağı bərpa edilib. Bu
gün bu bulaqdan su içmişəm.

AZƏRTAC

Şuşa şəhərində Xan qızı Natəvanın evi
də işğal dövründə dağıdılıb. Azərbaycanda
yaradılan ilk uşaq musiqi məktəbi olan Şuşa
Musiqi Məktəbi Xan qızı Natəvanın evində
fəaliyyətə başlamışdı. XVIII əsrə aid tarixmemarlıq abidəsi erməni vəhşiliyinin,
vandalizminin qurbanı olub.

Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, işğal zamanı binaya dəyən ziyanın
qiymətləndirilməsinə artıq başlanılıb. Bu
prosesdən sonra burada bərpa işlərinə start
veriləcək.

AZƏRTAC
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Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzinin
yerləşəcəyi bina ilə tanışlıq

Prezident İlham Əliyev Şuşa Rəsm
Qalereyasında görülən işlərlə tanış olub

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və
Arzu Əliyeva mayın 12-də Şuşa Rəsm Qalereyasında
görülən işlərlə tanış olublar.
Prezident İlham Əliyevə və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya qalereyada

aparılan işlər barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, burada qaytarılmış

Qarabağ xalçalarının sərgisi, “Qarabağ
işğaldan əvvəl və sonra”, “Azərbaycan
rəssamlarının motivlərində Qarabağ”
adlı sərgilərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və
Arzu Əliyeva mayın 12-də Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzinin
yerləşəcəyi bina ilə tanış olublar.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə
və birinci xanım Mehriban Əliyevaya

mərkəzdə görüləcək işlər barədə
məlumat verildi.

Bildirildi ki, bu binada Ağa Qəhrəman
Mirsiyab oğlunun Karvansarası yerləşib.
Ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsi
XVIII əsrə aiddir. Dövlətimizin başçısı
görüləcək işlərlə bağlı tapşırıqlarını
verdi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Şuşada Yuxarı Gövhərağa məscidində olub

Şuşada 1 saylı ümumtəhsil
məktəbinin təməli qoyulub

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev, birinci
xanım Mehriban
Əliyeva, qızları
Leyla Əliyeva və
Arzu Əliyeva mayın
13-də Şuşada
Yuxarı Gövhərağa
məscidində
olublar.

M

ayın 12-də Şuşada 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin təməli qoyulub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva tədbirdə
iştirak ediblər.

Dövlətimizin başçısı məktəbin təməlini
qoydu.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi
ki, 1830-cu ildə Azərbaycanda və Cənubi
Qafqazda ilk dünyəvi məktəbin bünövrəsi
məhz burada qoyulub. 1980-ci ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu məktəbin
150 illik yubileyi qeyd olunub. İşğala qədər

1 saylı məktəb kimi fəaliyyət göstərən bu
təhsil ocağını da erməni vandalları tamamilə
dağıdıblar.
Yeni 960 şagird yerlik tam orta məktəbin
layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Prezidentin ehtiyat fondundan Təhsil Nazirliyinə
ilkin olaraq 3 milyon manat vəsait ayrılıb.

AZƏRTAC

Dövlətimizin başçısına
və birinci xanıma məsciddə
aparılan bərpa işləri ilə bağlı
məlumat verildi.
Bildirildi ki, burada bərpa
işləri Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən həyata keçirilir.
1768-1769-cu illərdə inşa
edilən bu məscid də işğal
dövründə erməni vandalizminin qurbanı olmuşdu.
AZƏRTAC
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva “Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak ediblər
Mayın 12-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşa “Xarıbülbül” musiqi festivalına ev sahibliyi edib.
Qədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşa 29 ildən sonra yenə
doğmalarını, qonaqlarını qarşılayıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva
və Arzu Əliyeva Şuşada Cıdır düzündə təşkil olunan
“Xarıbülbül” musiqi festivalına gəldilər.
Dövlətimizin başçısı festivalın açılışında çıxış etdi.
– Əziz dostlar, bu gün
ölkəmizin tarixində əlamətdar bir
gündür. Uzun fasilədən sonra
Cıdır düzündə - hər birimiz
üçün müqəddəs olan Şuşada
“Xarıbülbül” festivalı keçirilir.
Bu münasibətlə sizi və bütün
Azərbaycan xalqını ürəkdən
təbrik edirəm.
Biz bu günü 30 il səbirsizliklə
gözləmişik, 30 il Vətən həsrəti
ilə yaşamışıq. 30 il ədalətsizliklə
barışmalı olurduq, amma
barışmırdıq və hər dəfə deyirdik
ki, bu vəziyyətlə biz heç
vaxt barışmayacağıq, nəyin
bahasına olursa-olsun öz doğma
torpaqlarımızı işğalçılardan
azad edəcəyik və bunu etdik.
Uzun fasilədən sonra bu il
birinci dəfə keçirilən “Xarıbülbül”
musiqi festivalı şəhidlərimizin
əziz xatirəsinə həsr olunub.
Biz bu günü bizim qəhrəman
hərbçilərimizə borcluyuq,
Azərbaycan xalqına borcluyuq.
Xalq birləşdi, xalq həmrəylik
göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi
və bu Qələbəni Azərbaycan xalqı
qazandı. Bu, bizim hamımızın
qələbəsidir. Mən xahiş edirəm ki,
Vətən müharibəsində həlak olmuş
qəhrəman şəhidlərimizin əziz
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad
edək.
Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin!
Biz bu gözəl ənənəni
bərpa etdik və bundan sonra
“Xarıbülbül” festivalı Şuşada
hər il keçiriləcək. Builki festival
Azərbaycanda yaşayan xalqların
nümayəndələrini əhatə edir.
Bugünkü festivalda ölkəmizdə
yaşayan müxtəlif xalqların
nümayəndələri çıxış edəcəklər.
Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı
olan Heydər Əliyev Fonduna
mən vermişdim, çünki Vətən
müharibəsində Azərbaycanda
yaşayan bütün xalqların böyük
payı vardır. Vətən müharibəsi
bir daha onu göstərdi ki,
Azərbaycanda bütün xalqlar
dostluq, qardaşlıq, həmrəylik
şəraitində yaşayır və bu 44
günlük müharibə bir daha onu
göstərdi ki, ölkəmizdə milli
birlik, milli həmrəylik vardır.
Təsadüfi deyil ki, birinci festivalda
Azərbaycanda yaşayan xalqların
nümayəndələri çıxış edəcəklər
və bir daha biz bütün dünyaya
buradan – Şuşadan, qədim
torpağımızdan mesaj veririk.
Ölkələr belə inkişaf etməlidir,
ancaq çoxkonfessiyalı, çoxmillətli
ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf
olur, birlik olur, milli həmrəylik olur,
sülh olur. Biz dünyanın müxtəlif
yerlərində baş verən hadisələri
izləyirik, görürük və deyə bilərəm
ki, bir neçə il bundan əvvəl
bu gün mövcud olan vəziyyəti

görürdük. Ona görə həm ölkə
daxilində, həm beynəlxalq
müstəvidə, o cümlədən ölkəmizdə
keçirilmiş çoxsaylı tədbirlərdə
multikulturalizmi təbliğ edirdik,
müxtəlif xalqların birgəyaşayışını
təbliğ edirdik və deyirdik ki,
bu, mümkündür. Azərbaycanın
timsalında deyirdik ki, bu,
mümkündür və göstərirdik, öz
təcrübəmizi bölüşürdük, öz
fikirlərimizi bölüşürdük və hesab
edirəm ki, bizim bu səylərimiz
nəticə verdi. Çünki bu gün
dünyada bu məsələ ilə bağlı daha
dəqiq təsəvvür vardır.
44 günlük müharibə
Azərbaycanın tam Qələbəsi ilə
nəticələndi. Azərbaycan tam
Qələbə qazandı, işğalçıları qədim
Azərbaycan torpaqlarından
qovdu və azad edilmiş bütün
torpaqlarda Azərbaycan
bayrağını ucaltdı. 44 günlük
müharibə bizim şanlı tariximizdir.
44 günün hər bir günü
qəhrəmanlıq dastanı idi, hər bir
gündə biz şəhidlər verirdik, qan
tökürdük və irəliyə gedirdik. Hər
gün biz irəliyə gedirdik. 44 gün
ərzində bir gün də olmayıb ki,
biz geriyə addım ataq. Ancaq
irəli gedirdik, şəhidlər verərək,
qan tökərək, xalqımız birləşərək
və biz birləşib bu Qələbəni
şərtləndirdik. 300-dən çox şəhər
və kənd döyüş meydanında
işğalçılardan azad edildi və
Şuşanın – alınmaz qalanın
alınması ayrıca bir qəhrəmanlıq
dastanıdır. Şuşada olan hər bir
insan və artıq Şuşaya gələn
Azərbaycan vətəndaşları
görürlər ki, Şuşanı götürmək,
işğaldan azad etmək böyük
qəhrəmanlıq, şücaət, fədakarlıq
tələb edirdi. Bizim qəhrəman
hərbçilərimiz bu sıldırım
qayalara dırmaşaraq əlbəyaxa
döyüşdə Şuşanı işğalçılardan
azad etdi. Baxmayaraq ki,
işğalçılar bizə qarşı tanklardan,
toplardan atəş açırdılar. Biz
Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhidlər verdik. Ancaq bizi
irəliyə aparan milli ruh bu
Qələbəni təmin etdi. Şuşanın
azad edilməsi faktiki olaraq
Ermənistan ordusunun və
Ermənistan dövlətinin çökməsi
demək idi. Çünki ondan bir
gün sonra Ermənistan məcbur
olub bizim şərtlərimizə əsasən
formalaşmış kapitulyasiya
aktına imza atıb və biz bir
güllə atmadan Laçın, Kəlbəcər
və Ağdam rayonlarını geri
qaytardıq. Təsadüfi deyil ki,
Şuşanın azad edilməsi günü –
8 noyabr günü Azərbaycanda
rəsmi dövlət bayramı elan edildi,
Zəfər bayramı elan edildi və biz
bu bayramı hər il qeyd edəcəyik.
Şuşa Azərbaycan xalqının
milli sərvətidir. Bu yaxınlarda
Şuşanın Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan
edilməsi bunu bir daha göstərir.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
gözəl musiqi bayramını qeyd
edəcəyik. Bu gün, sözün əsl
mənasında, musiqi bayramıdır.
Bəli, biz 8 noyabrda Şuşaya
döyüşərək, vuruşaraq, qan
tökərək qayıtmışıq. Ancaq bu
gün Azərbaycan mədəniyyəti,
Azərbaycan mədəniyyətinin
görkəmli nümayəndələri Şuşaya
qayıdıblar və bu qayıdış
reallıqdır, bu reallıqla hər kəs
hesablaşmalıdır.
Bundan sonra biz Şuşada
əbədi yaşayacağıq və
Şuşanın bərpa edilməsi artıq
başlanmışdır. Verilən göstərişlər
yerinə yetirilir. Artıq Yuxarı
Gövhərağa məscidi təmir edilib
və sabah orada bayram namazı
qılınacaq.
Festivalın məhz Ramazan
bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi
də təsadüfi deyil. Biz öz dini,
milli, mənəvi köklərimizə bağlı
olan xalqıq. Əks-təqdirdə, biz heç
vaxt işğala son qoya bilməzdik.
Biz bütün bu illər ərzində bir
amalla yaşamışıq - torpaqları
azad edək, ədaləti bərpa edək,
milli ləyaqətimizi qoruyaq və
buna nail olduq. Bugünkü tədbir
bir daha onu göstərir ki, biz
Şuşaya qayıtmışıq və bundan
sonra burada əbədi yaşayacağıq.
Şəhərdə bərpa işləri başlayıb,
mən qeyd etdim ki, Yuxarı
Gövhərağa məscidi artıq təmir
olunubdur. Beş il bundan əvvəl
Cocuq Mərcanlı işğaldan azad
olunandan sonra orada mən
Şuşa məscidinin bənzəri olan

Şuşa qədim Azərbaycan
şəhəridir. Gələn il biz Şuşanın
270 illiyini qeyd edəcəyik.
Pənahəli xan 1752-ci ildə
Şuşanın təməlini qoyub və o
vaxtdan işğal dövrünə qədər bu
şəhərdə həmişə azərbaycanlılar
yaşayıblar. Ermənilər nə
qədər çalışsalar da, Şuşadan
Azərbaycan ruhunu silə
bilmədilər. Bəli, mənfur düşmən
tərəfindən binalar dağıdıldı,
məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi
abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq
Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya
bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə
idi, ancaq əyilmədi, sınmadı, öz
ləyaqətini qorudu, milli ruhunu
qorudu, Azərbaycan ruhunu
qorudu.
Əminəm ki, əziz dostlar, sizin
bir çoxunuz buraya işğaldan
sonra birinci dəfədir ki, gəlirsiniz,
bunu görürsünüz, bunu hiss
edirsiniz. Mən artıq 3-cü dəfədir
Şuşadayam və demişəm ki,
hər dəfə bura gələndə burada
qalmaq istəyirəm, buradan
ayrılmaq istəmirəm. Şuşanın
özünəməxsus aurası var. Mən
dünyada Şuşaya bənzər şəhər
görməmişəm, bəlkə də yoxdur.
Bu gün biz uzun fasilədən sonra
azad Şuşada yığışmışıq. Bu
gün Cıdır düzündə Azərbaycan
muğamı səslənəcək. Uzun
fasilədən sonra biz Şuşada bu

məscidi tikdirdim. O vaxt məscidin
açılışında demişdim ki, gün
gələcək biz Şuşada məscidləri
bərpa edəcəyik və yeni məscidlər
tikiləcəkdir. Bu gün Ramazan
bayramı ərəfəsində Şuşada
yeni möhtəşəm məscidin təməli
qoyuldu. Ermənilər tərəfindən
qurudulmuş “Xan qızı Natəvan”
bulağından bu gün su gəldi.
Bütün bunlar böyük rəmzi məna
daşıyır. Bax, bizim qayıdışımız
budur. Biz Şuşanı quracağıq,
bərpa edəcəyik, mənfur düşmən
isə Şuşanı dağıdırdı. İndi siz burada olan vətəndaşlar, dostlar
gəzəcəksiniz, görəcəksiniz ki,
Şuşa hansı dağıntılara məruz
qalıb. Amma yenə də deyirəm,
biz Şuşamızı, Ağdamımızı,
Cəbrayılımızı, Füzulimizi,
Zəngilanımızı, Qubadlımızı,
Laçınımızı, Kəlbəcərimizi
qəlbimizdə yaşatmışdıq.
Dağıdılmış məscidləri biz bərpa
edəcəyik, amma o məscidlər
işğal dövründə bizim qəlbimizdə
ucaldılmışdı. İndi isə biz
burada, Cıdır düzündə - hər bir
azərbaycanlı üçün müqəddəs
olan yerdə yığışmışıq və bu
musiqi bayramını, bu birlik
bayramını, bu qayıdış bayramını,
bu ləyaqət bayramını qeyd edirik.
Yaşasın Şuşa! Yaşasın Qarabağ!
Yaşasın Azərbaycan!

***
Sonra “Xarıbülbül” festivalı
başladı.

(ardı 13-cü səhifədə)
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(əvvəli 12-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva, qızları
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva
festival ifaçılarının çıxışlarını
dinlədilər.
Festivalın açılışından əvvəl
incəsənət xadimləri və qonaqlar
“Yallı” və digər milli rəqslərimizi ifa
etdilər.
Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə keçirilən
festivalın ilk günündə ölkəmizdə
yaşayan müxtəlif xalqların
musiqi yaradıcılığı “Azərbaycan
musiqisində multikulturalizm”
mövzusunda təqdim edilib.
Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində
yaşayan ayrı-ayrı xalqların musiqi
qrupları və ifaçıları öz çıxışları
ilə Azərbaycanın millətindən,
dinindən asılı olmayaraq hər bir
kəsin vahid Vətəni olduğunu,
hər bir vətəndaşın da bu torpaq
uğrunda yaşadığı ideyasını
çatdırıb.
Festivalın birinci günündə
əfsanəvi Bülbülün, Seyid
Şuşinskinin, Xan Şuşinskinin,
Rəşid Behbudovun, Şövkət
Ələkbərovanın Azərbaycanı və
Qarabağı vəsf edən unudulmaz
ifalarının videoyazıları da nümayiş
olunub.
“Xarıbülbül” musiqi festivalının
birinci günü Xalq artisti Polad
Bülbüloğlunun özünün bəstələdiyi
“Azərbaycan - Odlar yurdum
mənim” və “Şən Azərbaycan”
mahnılarının ifası ilə başa çatıb.
Festival daha bir layihə
ilə də yadda qalıb. Belə ki,
festival zamanı Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə
reallaşan “Əbədi imzalar”
layihəsi təqdim olunub. Layihə
çərçivəsində Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin
notları ilk dəfə toplu halında
nəşr edilib. Topluya daxil edilən
əsərlərin bir çoxu ilk dəfə işıq üzü
görür. Heydər Əliyev Fondunun
layihəyə cəlb etdiyi peşəkar
heyətin iştirakı ilə əsərlər redaktə

prosesindən keçib, Azərbaycanın
və digər ölkələrin arxivlərində
əsərlərin notları araşdırılıb,
həmçinin bəstəkarların varislərinin
iştirakı ilə müəlliflərin əlyazmaları
üzrə müqayisələr aparılaraq
seçilib və yenidən redaktə edilərək
nəşr olunub.
Topluda Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbinin 6
görkəmli nümayəndəsinin Asəf Zeynallı, Cövdət Hacıyev,
Fikrət Əmirov, Qara Qarayev,
Niyazi və Vasif Adıgözəlovun
əsərlərinin notları yer alıb. Toplu
Azərbaycan musiqisi ənənələrinin,
bəstəkarlarımızın əsərlərinin
qorunub saxlanılması və yeni
nəsil arasında təbliği baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır. “Əbədi
imzalar” layihəsi çərçivəsində

digər görkəmli bəstəkarlarımızın
da əsərlərinin notlarının təqdimatı
nəzərdə tutulur.

***
Qeyd edək ki, “Xarıbülbül”
musiqi festivalı ərəfəsində Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən, həmçinin
“Xarıbülbül” beynəlxalq incəsənət
festivalı təşkil olunub. İncəsənət
festivalı zamanı xarıbülbül
maketləri hazırlanıb və 13 ölkəni
- Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan,
Estoniya, İordaniya, İraq, İsrail,
Latviya, Mərakeş, Niderland,
Rumıniya, Ukrayna və Yunanıstanı
təmsil edən 32 rəssam - Anar
Yolçiyev, Anastasia Tarasenko,
Andris Vitolins, Dina Oskilko,
Leyla Əliyeva, Nikole Bukrejeva,
Rəhiməxanım Hacıyeva, Sare
Kural, Yelena Haqverdiyeva,

Zöhrab Salamzadə və digərləri
Ermənistanın işğalından azad
olunan ərazilərimizdə gördüklərini,
yaşadıqları hissləri maketlərin
üzərində çəkdikləri rəsm əsərləri
ilə ifadə ediblər. Rəssamlar bu
əsərləri Vətən müharibəsində əldə
olunan Zəfərimizdən ruhlanaraq
ərsəyə gətirib. Əsərlər “Xarıbülbül”
musiqi festivalı zamanı
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
elan olunan Şuşada sərgilənib.
Xatırladaq ki, Şuşanın
rəmzi olan gülün adını daşıyan
“Xarıbülbül” musiqi festivalı
ilk dəfə 1989-cu ilin mayında
Şuşanın əsrarəngiz Cıdır
düzündə təşkil edilib. Həmin il
festival Ağdam rayonunun Abdal
Gülablı kəndindən başlayıb,
Şuşada davam edib və Ağdamda

yekun konsertlə başa çatmışdı.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
ərazi iddialarının baş qaldırdığı
vaxtda festivalın Şuşa şəhərində
keçirilməsi həm də bu ərazilərin
əsl sahiblərinin azərbaycanlılar
olmasına dair verilən bir mesaj
idi. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa
şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilsə də, düşmən
tapdağı altında qalan ərazilərimiz
ötən müddətdə yerlə-yeksan
olunsa da, Vətən müharibəsində
əldə edilən Zəfər nəticəsində
bu torpaqlarda həyat yenidən
dirçəlməyə başlayıb.

***
Festival mayın 13-də qalakonsertlə davam edib.

(ardı 14-cü səhifədə)
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(əvvəli 13-cü səhifədə)
Konsertdən sonra jurnalistlərlə
görüşən Prezident İlham Əliyev
dedi: Sağ olun, siz ki, burada
olmusunuz, ağır günlərdə. Salam
Mirşahin.
Mirşahin: Eşq olsun Sizə
cənab Prezident. Mən Sizi təbrik
edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun, çox sağ olun, mən də sizin
hamınızı təbrik edirəm.

***
Dövlətimizin başçısı
jurnalistlərlə xatirə şəkli çəkdirdi.

***
Prezident İlham Əliyev:
Anar mənim yadıma saldı, siz
mətbuat konfransında demişdiniz
ki, gəlmək istəyirsiniz. Biz
də xahişinizi yerinə yetirdik.
Mən istəyirdim ki, birinci bizim
jurnalistlər gəlsin, bu festivalı
keçirək. Siz harada qalırsınız?
Jurnalist: Birbaşa buraya
gəldik.
Prezident İlham Əliyev: Hə,
birbaşa.
Anar Ələkbərov: Bu gün
qalacaqlar.
Prezident İlham Əliyev: İndi
burada qalmaq üçün imkan var.
Xarici jurnalistləri də dəvət edək
gəlsinlər və görsünlər.
Jurnalist: Cənab Prezident,

diqqətinizə görə təşəkkür edirik.
Həmişə dəstəyinizi hiss edirik, çox
sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
sizi həmişə dəstəkləmişəm. Sizə
təşəkkür edirəm ki, belə çox aktual
mövzuları qabardırsınız. Bir çox
hallarda ölkədə gedən prosesləri
mən sizdən eşidirəm, sizdən
görürəm. Bu, özlüyündə artıq icra
orqanlarını daha da məsuliyyətli
olmağa sövq edir.
Jurnalist: Müharibədən sonra
Sizinlə birinci görüşümüzdür.
Prezident İlham Əliyev:
Elədir.
Jurnalist: Mən də icazənizlə
istəyirdim deyim ki, 40 ildir
dünyanın müharibələrini
görmüşəm. Bu, birinci müharibə
idi ki, bir nəfər həm hərbi

istiqamətdə işi, həm siyasi, həm
də informasiya işini aparırdı.
Prezident İlham Əliyev:
Çünki əgər siz bu müharibə
ilə bağlı həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmasaydınız, ümumiyyətlə,
məsələ ilə bağlı fikir elə təhrif
edilmiş kimi qalacaqdı. Siz yaxşı
xatırlayırsınız, o vaxt dünya
mediasına bizim çıxışımız yox
idi. Tək siz gəlmişdiniz, siz də
foto çəkirdiniz. Amma ermənilər
bütün imkanlardan istifadə
edib bütün ölkələrdə olmazın
yalanlar yayırdılar. İndi isə artıq
müharibə ilə bağlı həqiqətləri siz
çatdırmısınız, mən çatdırmışam.
Qəhrəman hərbçilərimiz də bax,
o qayalara dırmaşaraq düşməni
buradan qovub. Mirşahin sən

çoxdan olmusan da burada,
işğala qədər. Bəziləri heç olmayıb
yəqin ki, ilk dəfədir.
Mirşahin: İşğala qədər də
olmuşam.
Prezident İlham Əliyev: İndi
ilk dəfə gələn burada görür ki,
Şuşanı azad etmək, ümumiyyətlə,
mümkünsüz hesab olunurdu. Özü
də hələ piyada qalxmaq çətindir,
bir də ki, əlində avtomat, yuxarıda
düşmən, özü də düşmənin tankı,
topu, mövqeyi. Doğrudan da
misli görünməmiş qəhrəmanlıq
dastanıdır.
Jurnalist: Əfqanıstan
dağlarında da müharibələri
görmüşəm. Buna inanmırdım.
Azad ediləndən sonra gəldim,
gedib baxdım, izlədim. Özüm
də 1992-ci ildə buradan ayaqla

çıxmışdım, bura bağlı idi, maşın
gələ bilmirdi.
Prezident İlham Əliyev: Siz
hansı yolla çıxdınız?
Jurnalist: Elə buradan,
Daşaltıdan gəldim. Buraya kimi
4 saat piyada yol gəldim, 3 dəfə
də snayperlər atdılar, amma vura
bilmədilər.
Prezident İlham Əliyev: Bu
yaxınlarda o şəkli siz paylaşdınız,
gördüm mən. O vaxt Azərbaycan
əsgəri necə vəziyyətdə idi? Nə
forması var idi, nə silahı var idi,
nə də bir idarəetmə imkanları. İndi
aslan kimi əsgərlərdir, aslan kimi.
Onlar möcüzə yaradıblar.
Jurnalist: Burada demək olar
ki, yaşayış yox idi.
(ardı 15-ci səhifədə)
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Niyə yaşamamısan, niyə
qurmamısan, niyə dağıtmısan?
Jurnalist: Heç kəs öz evini
yandırmaz gedəndə.
Prezident İlham Əliyev:
Əlbəttə.
Jurnalist: Onlar yandırdılar,
yəni, öz evləri deyildi.
Prezident İlham Əliyev:
Bizim azad edilmiş digər
yerlərdə, torpaqlarda siz
də olmusunuz, orada təbiət
toxunulmaz kimidir, o ağacların
rəngi, səmanın rəngi. Belə bir
rənglər mən görməmişəm.
Jurnalist: Ağdam,
ümumiyyətlə, viran qoyulub.
Bu mənzərəni görəndə
düşünürsən ki, söhbət ancaq
yaddaşı silməkdən gedə bilər.
Axı, qəbirlə insanın nə işi ola
bilər? Məhz onlar tarixi silmək,
yaddaşı silmək istəyiblər. Məncə
məqsədləri yalnız bu olub.
Prezident İlham Əliyev:
Əlbəttə, elədir, tarixi silmək
istəyiblər ki, biz heç vaxt
qayıtmayaq. Hesab edirdilər
ki, Azərbaycan heç vaxt ayağa
qalxmayacaq. İnanmırdılar ki, biz
ayağa dura bilərik. İnanmırdılar
ki, bizdə həm güc, həm də iradə
ola bilər. Ona görə deyirdilər
ki, hər şeyi dağıdaq, daha heç
vaxt bunlar qayıtmasın, tarixi
də silək, abidələri, qəbirləri də
dağıdaq. Sabah deyək ki, bura
erməni torpağı olub və elə də
deyirdilər. Şahbulağı yalandan
“Tigranakert” adlandırmışdılar.
Belə saxtakarlıq olmaz.
Deyirdilər ki, Şuşa erməni

(əvvəli 14-cü səhifədə)

idi.

Prezident İlham Əliyev: Yox

Jurnalist: Ancaq şəhərin
girəcəyində, o da çox az.
Mirşahin: Amma mən
Zəngəzurda evlərin birində
oldum.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
bəli, Şurnuxu kəndində.
Mirşahin: O kişi də yaxşı
təkziblər verirdi, Ermənistan
hakimiyyəti barədə. Yaxşı
oldu, çox yaxşı oldu. Beş dənə
punkt üzrə öz ölkəsini təkzib
etdi. Pensiyasının azlığından
da danışdı. Dedi ki, Qarabağ
Azərbaycanındır.
Prezident İlham Əliyev: Özü
də dedi ki, azərbaycanlının evinə
girib.
Mirşahin: Bəli, çox vacib
bəyanatlar verdi.
Jurnalist: Cənab Prezident,
Şuşa qələbəsinə görə Sizə
xüsusi təşəkkür edirik.
Doğrudan da bu, çox möcüzəvi
bir qələbədir. Bu, doğrudan
da çox böyük qələbədir. Siz
Azərbaycan xalqına sanki bir
həyat qaytardınız. Siz bizə nəfəs
verdiniz. İnanın ki, bir il bundan
əvvəl yatsaq yuxumuza girməzdi
ki, biz Cıdır düzündə ola bilərik,
burada konsertdə iştirak edə
bilərik. Çox böyük bir möcüzədir,
cənab Prezident. Allah Sizi
qorusun, Ordumuzu qorusun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun.
Jurnalist: Cənab Prezident,
səmimi-qəlbdən deyirəm,

dünyada belə ölkə başçısı
yoxdur.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun, çox sağ olun. Bir il bundan
əvvəl burada başqa musiqi
səslənirdi, başqa hərəkətlər
edilirdi. O hərəkətlərə görə,
bütün cinayətlərə görə düşmən
öz layiqli payını aldı. Bundan
sonra burada ancaq Azərbaycan
musiqisi, Azərbaycanda yaşayan
xalqların musiqisi səslənəcək.
Doğrudan da böyük tarixi
nailiyyətdir. Hər dəfə buraya
gələndə xüsusi hisslər keçirirəm.
Əminəm ki, siz də bu hissləri
keçirirsiniz. Çünki Şuşanı
yenidən görmək bizə nəsib
oldu. Bu, böyük xoşbəxtlikdir.
Əlbəttə, bir daha görürük ki,
Şuşa əsl Azərbaycan şəhəridir.
Çünki burada Azərbaycan ruhu
hiss olunur. Memarlıq abidələri,
bulaqlar, - baxmayaraq ki,
ermənilər o bulaqların naxışlarını
dəyişmişdilər, yazıları da
silmişdilər, - amma yenə də
burada hər tərəf, necə deyərlər,
Azərbaycan mədəniyyəti ilə
qaynayır. Biz əbədi qayıtmışıq,
burada əbədi yaşayacağıq.
Demişəm ki, Şuşa dünyanın ən
gözəl şəhərinə çevriləcək. Təkcə
Şuşa yox, azad edilmiş bütün
başqa şəhərlər.
Jurnalist: Mən altı aydır
Qarabağı gəzirəm, özüm də
mühəndis memaram. Doğrudan
deyirəm, mən dünyada bu
cür gözəl yer görməmişəm.
Doğrudan da Şuşanın,
Kəlbəcərin gözəlliyi dünyada
təkdir.

şəhəridir. Axı, bu şəhərin
təməlini Pənahəli xan qoyub,
hamımız yaxşı bilirik, adını da
verib - Pənahabad. Necə erməni
şəhəri olub, əgər 275 il bundan
əvvəl Pənahəli xan Ağdamdan
buraya gəlib.
Jurnalist: Özü də təzə daşlar
atıb ora, cənab Prezident, mən
getdim özüm baxdım.
Prezident İlham Əliyev: Bəli.
Jurnalist: Guya dırnaqarası
“Tigranakert” olub.
Prezident İlham Əliyev: Hə,
orada?
Jurnalist: Bəli, Şahbulağın
düz yanında.
Jurnalist: Mən Kəlbəcərdə
neçə kilsə gördüm, çox qədim
kilsələr imiş, amma ermənilər
onlara təzə daşlar qoyublar. Elə
qoyublar ki, dərhal bilinir. Mən
özüm görəndə tez dedim ki,
bunlar hamısı saxta daşlardır,
adamlardan soruşdum, bildirdilər
ki, bu daşları buraya 10-15 ildir
gətiriblər.
Hərbçi: Cənab Ali Baş
Komandan, icazə versəydiniz
xüsusi təyinatlılar Sizinlə xatirə
şəkli çəkdirərdilər.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
mütləq.
***
Xüsusi təyinatlılarla xatirə
şəkli çəkdirildi.
Prezident İlham Əliyev:
Burada az da olsa, yaşayıblar.
Bizdə olan məlumata görə,
- sonra bu məlumatı biz
dəqiqləşdirdik, - burada 1600-ə

yaxın erməni yaşayıb, onların
da çoxu hərbçilər idi, onların ailə
üzvləri idi. Yəni, burada erməni
əhalisi heç vaxt olmayıb. İndi
görürsünüz, işğal dövründə nə

gündə idi. İndi biz əl gəzdirmişik,
6 aydır ki təmizləyirik, necə
deyərlər, səliqə-sahman
yaradırıq. Bütün binalar belə
dağıdılmış idi, yarımçıq tikili

idi. Yeni bina yoxdur, bir
neçə dənə villa tikdirmişdilər
özləri üçün, onları da yəqin
ki, görmüsünüz. Tarixi binalar
sökülüb, şəhər infrastrukturu

yoxdur. Baxın, o dirəklər yox
idi, hamısı belə köhnədən
qalan idi. Deyirdilər ki, erməni
şəhəridir, erməni şəhəridirsə,
niyə bu günə qoymusan onu?

***
Hamı birlikdə dedi: Qarabağ
Azərbaycandır!
AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyevin Qəbələ rayonuna səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Qəbələ şəhərində ucaldılmış abidəsini ziyarət

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və
qızları Leyla Əliyeva mayın 15-də Qəbələ rayonuna
səfərə gəliblər.

Qəbələdə Bum çayı üzərində yeni körpü
və Bum qəsəbəsinə gedən avtomobil yolu
bərpadan sonra istifadəyə verilib

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Qəbələ şəhərində ucaldılmış
abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Qəbələnin
Nic qəsəbəsindəki Müqəddəs
Məryəm Ana Alban kilsəsində olub

Mayın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Qəbələnin
Nic qəsəbəsində yerləşən Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində
olublar.
Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma kilsədə görülən işlər barədə məlumat
verildi:
-Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsi 2019cu ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
bərpa olunmağa başlanmış və 2020-ci ilin
noyabr ayında 44 günlük müharibə zamanı bərpa işləri başa çatdırılmışdır. Buyurun, ilkin vəziyyəti ilə tanış ola bilərsiniz.
Prezident İlham Əliyev: Bu
vəziyyətdə idi?
- Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Gümbəzi də
yox idi, uçmuşdu.
-Bəli, uçmuşdu. Yenidənqurma zamanı
tikilinin 50 faizə yaxın kərpicləri, daşları
bərpa olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev: Salam.
- Bizim əziz Prezidentimiz, xoş
gəlmisiniz. Məryəm Ana Kilsəsinə xoş
gəlmisiniz. Allah Sizi qorusun, Allah
Azərbaycanı qorusun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, çox
sağ olun.
- Həmçinin həyətyanı sahə abadlaşdırılmış, sahəsi hasarlanmış, bulaq və üç
gölməçə yaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyev: Bulaq haradadır? Burdadır?
- Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Salam.
- Salam, xoş gəlmisiniz, cənab Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
- Kilsənin tavanı, döşəməsi
dəyişdirilmişdir. Kilsənin aşağı hissəsi XII
əsrdə tikilmişdir, Siz onların dağıntılarını

da görə bilərsiniz. Biz onların bəzilərini
bərpa etmişik. İkinci hissənin tikintisi isə
1898-ci ildə davam etdirilmişdir və bərpa
olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev: Uçmuş
vəziyyətdə idi.
- Çox pis vəziyyətdə idi. Bərpa zamanı
işlər Afina memarlığına uyğun olaraq aparılmışdır. Həm daxili, həm xarici tərtibata
heç bir xələl gətirilməmişdir. Biz çalışmışıq
ki, o vaxt tikinti zamanı istifadə olunan
inşaat materiallarından istifadə edək.
Prezident İlham Əliyev: Yəni o vaxt
bu kərpiclərlə inşa edilmişdi?
- Bəli, 1898-ci ildə tikilmişdir. Biz bu
kərpiclərin təqribən 50 faizini dəyişdirmişik,
ancaq köhnə kərpiclərdən istifadə etmişik.
Prezident İlham Əliyev: Mənə Leyla
danışmışdı ki, burada olarkən söhbət
əsnasında bu kilsə ilə bağlı məsələ qaldırıldı. O da Bakıya gələn kimi dərhal bu
məsələni qaldırdı və ondan sonra bərpa
işlərinə start verilmişdir. Bildiyiniz kimi,
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə bu
kilsənin açılışı olmuşdur.
- Bəli, ayın 7-də açılışı oldu.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, yenidən
açılışı olmuşdur.
- Bizim müdrik Prezidentimiz, Leyla
xanım tək Sizin qızınız deyil, o, bizim də
qızımızdır, Udi qızıdır. Bəli, bir xahişimizlə
bu kilsəni bizə hədiyyə etdi. Pandemiyaya, 44 günlük müharibəyə baxmayaraq,
burada bərpa işləri bir gün də dayanmadı.
Burada doqquz xalqın nümayəndələri
çalışıblar. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü
bildiririk.

Prezident İlham Əliyev: Udi xalqının çox böyük tarixi mirası var. İndi həm
Qəbələ rayonu ərazisində və eyni zamanda, azad edilmiş torpaqlarda siz gedib
ibadət edirsiniz - həm Xudavəngdə, həm
Ağoğlanda. Orada udi xalqına məxsus
olan digər məbədlər də var. Onların böyük
hissəsi dağılmış, ya da ki, yarıdağılmış
vəziyyətdədir. Ona görə, onları da bərpa
edəcəyik. Siz o kilsələrə də gedəcəksiniz.
Siz Xudavəngdə bir neçə dəfə olmusunuz.
- Olmuşuq. Biz Laçından, Ağoğlan
kilsəsindən ayın 11-də gəlmişik. Cənab
Prezident, yeddi dəfə səfərimiz olub.
Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı, bundan sonra da olacaq. Çünki bu,
böyük bir tarixi irsdir, bizim mirasımızdır.
Bu günlərdə Şuşada “Xarıbülbül” festivalında udi xalqının nümayəndələri çıxış
etmişlər və orada sizdən olan nümayəndə
də var idi. Bu da bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycanda bütün xalqlar bir ailə kimi
yaşayır. Uzun fasilədən sonra Şuşada
təşkil edilmiş “Xarıbülbül” festivalının ilk
günündə Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri səhnəyə çıxmış və öz
mədəniyyətlərini nümayiş etdirmişlər. Eyni
zamanda, biz hamımız birliyimizi nümayiş
etdiririk və bu kilsənin bərpa edilməsi də
bizim birliyimizi təcəssüm etdirir.
- Bəli, sağ olsun Heydər Əliyev Fondunun işçiləri. Sizə öz təşəkkürümüzü
bildiririk. Çox gözəl bərpa işləri görüblər.
Biz bayramınızı təbrik edirik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Gedək baxaq.
- Cənab Prezident, burada bəzi daşlar
XII əsrdən qaldığına görə...
Prezident İlham Əliyev: Qədim daşlardır.
- Bəli, qədim daşlardır. Biz Türyançaydan daşları tapdıq, onları kəsdik. Həmçinin
kərpicləri. Çilçıraqlar, işıqlandırılma - hamısı qədim konsepsiyaya uyğun yaradılıb.

(ardı 17-ci səhifədə)

Qəbələ rayonunda 20 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış
məntəqəsini rayon mərkəzindən və digər yaşayış məntəqələrindən
ayıran, Bum-Tikanlı-Abrıx avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyində
Bum çayı üzərində yeni körpü və Bum qəsəbəsinə gedən
2 kilometrlik avtomobil yolu bərpadan sonra istifadəyə verilib.
Azərbaycan Respublikasının
 rezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
P
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısına yeni körpünün və yolun texniki göstəriciləri barədə
məlumat verildi.
Qeyd edək ki, Bum çayı üzərində
yeni körpü və yol Qəbələ rayonunun
yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında
Prezident İlham Əliyevin sərəncamına
uyğun olaraq inşa edilib. Uzunluğu
310, eni 9 metr olan körpü sürücülərin
və vətəndaşların rahat və təhlükəsiz
hərəkətinin təmin edilməsində mühüm
rol oynayır.
Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Səbuhi Abdullayev: Cənab
Prezident, icazə verin, bu körpünün
tikilməsi ilə bağlı o tərəfdəki 11 kənddə
yaşayan 20 min əhali adından Sizə

minnətdarlığımı bildirim.
Prezident İlham Əliyev: Onların
şəhərlə əlaqəsi necə idi?
Səbuhi Abdullayev: Bu 20
min əhalinin əlaqəsi, ümumiyyətlə,
kəsilmişdi.
Prezident İlham Əliyev: Necə
gəlirdilər, çayın üstündən keçirdilər?
Səbuhi Abdullayev: Bu çayın
yatağının eni 703 metrdir. Bu, bizim ən
təhlükəli dağ çaylarından biridir və sululuq burada həddindən çox olur.
Prezident İlham Əliyev: Nə vaxt,
payız və qış aylarında?
Səbuhi Abdullayev: Bəli. Biz bu
suyu borulara yönləndirirdik, insanlar
gedirdilər. Bir güclü yağış yağanda yuyub aparırdı. İnsanlar rayon mərkəzinə
gəlməkdən ötrü 30-35 kilometr məsafə
qət edirdilər.
Bu layihənin icrası əhalinin
məşğulluğunun təmin edilməsində və

rayon mərkəzi ilə əlaqəsində mühüm rol
oynayır.
Səbuhi Abdullayev: Cənab
Prezident, Siz o vaxt - 2011-ci ildə
Olimpiya Kompleksinin açılışında
göstəriş verdiniz ki, biz şəhəri bu tərəfə
istiqamətləndirək.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
şəhərsalma ilə bağlı.
Səbuhi Abdullayev: Ondan sonra
biz bu tərəfdə Peşə Təhsili Mərkəzi,
1 saylı uşaq bağçası, yanğınsöndürmə
məntəqəsi inşa etdik. İndi isə Sizin müvafiq Sərəncamınızla 5 hektar ərazidə
160 çarpayılıq xəstəxana tikilir.
Prezident İlham Əliyev: Tikilən
xəstəxanadır?
Səbuhi Abdullayev: Bəli, xəstəxana
kompleksi tikilir. Artıq bu insanlar işlə
təmin olunurlar.
Prezident İlham Əliyev: Şəhər bu
tərəfə genişlənir. Artıq gediş-gəliş var.
İşə cəlb olunurlar.
Səbuhi Abdullayev: 6-8 dəqiqəyə
rayonun mərkəzindədirlər. Amma əvvəl
35 kilometr yol qət edirdilər. Qış aylarında buradan gediş-gəliş yox idi. Ona
görə bu əhali Sizə həmişə minnətdardır.
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Prezident İlham Əliyev Qəbələnin Nic qəsəbəsindəki
Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində olub

(əvvəli 16-cı səhifədə)
Prezident İlham Əliyev: Bəli, o stildə
yenidən işlənib.
-Cənab Prezident, Müqəddəs Məryəm
Ana kilsəsi Azərbaycanda ən böyük kafedral kilsədir. Alban kilsələrinin tərtibatı çox
zaman çox geniş olmayıb.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, sadə
olub.
- Sadə olub. İkonalar olmayıb, çox
sadə olub.
Prezident İlham Əliyev: Sovet vaxtında necə istifadə olunub?
- Bura kolxoz dövründə fındıq anbarı
idi.
Prezident İlham Əliyev: Sonra
müstəqillik dövründə burada bir kilsə bərpa
edilmişdi.
- Bəli, Tur Heyerdal gələndə
Mədəniyyət Nazirliyi və Norveç humanitar
təşkilatı tərəfindən bir kilsə bərpa olundu.
O kilsə Ümummilli Liderin vaxtında bərpa
olundu. Bu kilsə isə bizim Leyla xanımın
dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
bərpa edildi.
Prezident İlham Əliyev: Kiş
kəndindəki kilsə deyəsən bundan kiçikdir.
-Çox kiçikdir, o birinci kilsədir, balacadır. Ən birinci, qədim kilsədir. Cənab
Prezident, biz kilsəni alban, ortodoks

konsepsiyasına uyğun olaraq bərpa etdik.
Ermənilər özününküləşdirmişdilər. Adətən
ermənilərdə Qriqoryan kilsəsində altar
hissə daha hündür olur. Albanlarda isə 3
pilləkəndən ibarətdir. Bu, memarlıqda əsas
elementdir. Biz onun üstünü açanda gördük ki, ermənilər bunun üstünü bağlayıblar.
Biz bunları, alban xaçını təmizlədik.
Prezident İlham Əliyev: Bu, alban
xaçıdır?
- Bəli, altarı da sementlə bağlamışdılar.
Çöl tərəfdən naxışların hamısını bağlamışdılar. Ümumiyyətlə, alban kilsəsi erməni
kilsəsindən fərqlidir. Simvollar da fərqlidir.
Prezident İlham Əliyev: Bilirəm,
XIX əsrdə bütün alban tarixi mirasını
özününküləşdirmək istəmişdilər.
- Çalışıblar.
- Prezident İlham Əliyev: Sizin
əlinizdən almışdılar.
- Bəli, biz, sadəcə, imtina edib saxladıq. Bizi erməniləşdirmək istəyirdilər, etnos
kimi erməniləşdirmək istəyirdilər.
Prezident İlham Əliyev: Bilirəm, onların məqsədi o idi.
- Bəli, çalışırdılar ki, biz əriyək.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, elədir,
bilirəm.
- Cənab Prezident, çox maraqlı bir
fraqmenti də Sizə göstərim, burada tapılan əlyazmalardır, dünyanın ən məşhur

linqvistləri tərcümə edib, alban əlifbasıdır.
Prezident İlham Əliyev: Hansı, budur?
- Bəli, görürsünüz, çox maraqlıdır, özü
də udi dili əsasında 9 dilə tərcümə ediblər.
Bu, onu göstərir ki, albanların öz əlifbası
erməni kilsəsindən qabaq olub. Bu məşhur
Avropa alimləri tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Hər bir vərəqi orijinaldır. Mən özüm
Sinayda olmuşam, görmüşəm. Məşhur
linqvistlər adlar çəkir, görürsünüz bunlar
orijinaldır.
Prezident İlham Əliyev: Bu əlifbanı
təbliğ etmək, öyrənmək lazımdır.
- Alimlər bu kitabı orijinaldan 9 dilə
tərcümə ediblər.
Prezident İlham Əliyev: Siz indi gərək
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə bu əlifbada
kitablar da dərc edəsiniz, uşaqlar da bu
əlifbanı bilsinlər ki, bu, bərpa olunsun.
Çünki bu əlifba demək olar ki, istifadə olunmur. Ona görə, gərək bərpa edək. Elmlər
Akademiyası, Mədəniyyət Nazirliyi, Heydər
Əliyev Fondu ilə birlikdə.
- Surətini vermişik.
Prezident İlham Əliyev: Məşğul
olun, bu əlifbada kitablar da dərc olunsun
və uşaqlar da bu əlifbanı bilsinlər ki, bu
əlifbanı biz bərpa edək.
- Cənab Prezident, bizim müqəddəs
kitab birinci dəfə latın əlifbası ilə alban
dilinə tərcümə olunub, onu Sizə hədiyyə

Prezident İlham Əliyev Qəbələnin Nic
qəsəbəsində 1 saylı orta məktəbdə və
Müqəddəs Yelisey adına Cotari kilsəsində olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və
qızları Leyla Əliyeva mayın 15-də Qəbələnin Nic
qəsəbəsində 1 saylı orta məktəbdə və Müqəddəs
Yelisey adına Cotari kilsəsində olublar.
Dövlətimizin başçısı
İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva əvvəlcə Nic
qəsəbəsindəki 1 saylı orta
məktəbə gəldilər.
Məlumat verildi ki, 1857-ci
ildə inşa edilən bu məktəbdə
hazırda 135 şagird təhsil alır.

* * *
Sonra Prezident

İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Müqəddəs Yelisey adına Cotari kilsəsində
oldular, burada şam yandırdılar.
Bildirildi ki, Nic
qəsəbəsindəki bu kilsə
də Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən 2006-cı ildə əsaslı
bərpa olunaraq Alban-Udi
Xristian dini icmasının

istifadəsinə verilib. Müqəddəs
Yelisey kilsəsi 1823-cü ildə
tikilib.
Tolerantlığın kiçik modeli

olan Nic qəsəbəsində hazırda 3 kilsə, 2 məscid var. Dünyadakı 10 minə yaxın udinin
4 minə yaxını Qəbələnin Nic
qəsəbəsində yaşayır.
-Bu, bizim kilsənin, alban
kilsələrinin simvoludur.
Prezident İlham Əliyev:
O, xaçın təsviridir?
-Bəli, cənab Prezident,
səkkizlik. Bizdə müqəddəs
olan səkkiz dənə xaçdır, on
iki dənə apostol səkkizlik. Biz
bunu Tuğda da gördük.
Burada xatirə şəkilləri
çəkdirildi.
-Çox sağ olun, Allah Sizi
qorusun. Sizin dəstəyinizi
hər yerdə görürük, bu, bizim
üçün çox xoşdur.
Prezident İlham Əliyev:
Çox sağ olun, həmişə sizinlə
birlikdə olacağam.
-Tez-tez gedəcəyik Qarabağ bölgəsinə. Biz də Allahın
köməyi ilə bu mühiti saxlayacağıq.
Birinci xanım Mehriban
Əliyeva: Sağ olun.
Leyla Əliyeva: Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev:
Sağ olun.
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edirik. Birinci dəfədir, hələ heç təqdimatını
etməmişik. Müqəddəs kitabdır.
Prezident İlham Əliyev: Alban dilində?
-Bəli, özümüz tərcümə etmişik. Özü də
Rafik müəllim tərcüməçidir. Biz burada 49
hərfdən istifadə etdik.
Prezident İlham Əliyev: 49 hərf var?
- Qədim 52-dir, biz bunu 49 etdik ki,
kompüterdə işləmək üçün yüngül olsun.
Burada bizim məktəblərdə latın əlifbası
əsasında 4-cü sinfə kimi ana dili dərsi
keçirilir.
Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı, alban dili də yaşasın, bütün udilər
bilməlidirlər.
- Udilər hamısı bilirlər, xüsusən
Azərbaycan dilini çox gözəl bilirlər.
Prezident İlham Əliyev: O, öz yerində,
Azərbaycan dili dövlət dilidir. Amma alban
dili təkcə məişətdə yox, burada udilər arasında geniş istifadə olunmalıdır.
- Müqəddəs kitablar buraxırıq,
təqvimlər buraxırıq. Bunları yavaş-yavaş
bərpa edirik.
Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı.
- Cənab Prezident, Siz noyabrın 24-də
Ağdam məscidinin önündə olandan dörd
gün sonra mən də orada idim, Robert
müəllim də orada idi. Siz bütün dünyaya
bəyan etdiniz ki, işğaldan azad olunmuş
torpaqlarda biz kilsələri, məscidləri, monastırları bərpa edəcəyik, udi qardaşlar
buraya gələcəklər. Siz bizi yaşatdınız.
Biz oraya getdik, cənab Prezident. Biz

Xocavəndə, Tuğa da getdik. Necə dediniz
ki, qardaşlar buraya gələcəklər, bəli, biz
gəldik.
Prezident İlham Əliyev: Elədir, tarixi
ədalət bərpa edildi.
- Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq, Allah Sizi və ailənizi qorusun. Biz bu
kilsədə də, bizim Yelisey adına kilsədə də,
Qarabağda da daim dua edirik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun,
bütün udi qardaşlarımıza, bütün icma
nümayəndələrinə salamlarımızı çatdırın.
Siz bilirsiniz, mən birinci dəfə deyil buradayam, üçüncü dəfədir. İkinci dəfə gələndə
məktəbin açılışı oldu.
- Bəli, çox gözəl yadımızdadır.
Məktəbdə olduq.
Prezident İlham Əliyev: İndi mənə
dedilər ki, bir məktəbin də təmirinə ehtiyac
var. 1968-ci ildə tikilmiş məktəb yararsız
vəziyyətdədir. O göstərişi də verəcəyəm.
Sərəncam da imzalanacaq ki, o məktəbi
də bərpa edək. Lazım olan bütün başqa
işlər də görüləcək. Mən hər zaman sizin
yanınızdayam.
- Çox sağ olun. İki məktəbimiz var,
hansı ki, yaşı 150 ildən çoxdur.
Prezident İlham Əliyev: İki məktəb?
- Bəli. Çox gözəl etnoqrafik muzeyimiz
var.
Prezident İlham Əliyev: Təmirə ehtiyacı olan iki məktəbdir, yoxsa bir məktəb?
Mənə 4 nömrəli məktəb dedilər.
- İki.

Prezident İlham Əliyev: Biri hansıdır?
- Bir nömrəli məktəb.
Prezident İlham Əliyev: Bir və dörd.
- Bəli. Həmin məktəbin həyətində kilsə
də var. Amma bir nömrəlinin yaşı 150-dən
çoxdur.
Prezident İlham Əliyev: O biri
məktəblərin vəziyyəti necədir?
- O da pisdir.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Mən
tapşıraram Heydər Əliyev Fondunun xətti
ilə təmir olunsun.
- Bir məktəb 1972-ci ildə tikilib. Cənab
Prezident, bizim gənclər üçün gələcəkdə
bir idman kompleksinə böyük ehtiyac var.
Prezident İlham Əliyev: Təşkil edərik.
Orada kənddə yer var?
- Həmin məktəbin həyətində yer var.
Prezident İlham Əliyev: O, bir nömrəli
məktəbdir?
- Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Bir nömrəli
məktəbin təmiri, idman kompleksi ilə
bağlı işləri yəqin ki, Heydər Əliyev Fondu
görəcək. Dörd nömrəli məktəbdə isə təmir
işləri dövlət xətti ilə həyata keçiriləcək.
- Həmin kilsənin həyətində.
Prezident İlham Əliyev: Mən olduğum
kilsənin həyətində?
- Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Gedək, oraya
baxaq.

AZƏRTAC

Qəbələ Dəmir Yolu Vağzalı və
Ləki stansiyası-Qəbələ birxətli
dəmir yolu istifadəyə verilib

 Mayın 15-də Qəbələ Dəmir Yolu
Vağzalının və Ləki stansiyası-Qəbələ birxətli
dəmir yolunun açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
açılışda iştirak ediblər.
Dəmir yollarının
müasirləşdirilməsi ölkəmizin
iqtisadi potensialını nümayiş
etdirməklə yanaşı, həm də sosial sahənin inkişafına yüksək
diqqətin real göstəricisidir.
Dövlətimizin başçısına və
birinci xanıma məlumat verildi
ki, hazır vəziyyətə gətirilən
Ləki stansiyası–Qəbələ birxətli
dəmir yolunun tikinti işlərinə

2018-ci ildə başlanılıb. Dəmir
yolu xətti ox üzrə 42,3 kilometr,
yan yollarla birlikdə isə 44,5
kilometrdir.
Diqqətə çatdırılıb ki,
ümumilikdə, layihə üzrə 122
süni mühəndis qurğusunun,
Ağdaş dəmir yolu dayanacağının, Qəbələ Dəmir Yolu
Vağzalının və stansiyasının,
Qəbələ dartı yarımstansiyasının tikintisi, həmçinin Hacıalı
yarımstansiyasının təmiri işləri
yerinə yetirilib.

Qeyd edək ki, ən müasir
yol-nəqliyyat infrastrukturu,
ilk növbədə, vətəndaşların
rahatlığına xidmət edəcək.
Bu layihənin reallaşması
Qəbələdən paytaxta və digər

yerlərə gedən sakinlərin rahat
və təhlükəsiz şəkildə mənzil
başına çatmasına hərtərəfli
imkan yaradır.

AZƏRTAC
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Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov
ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Rusiyanın xarici işlər naziri
Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın
qəhrəman övladlarının xatirəsini anıb


Azərbaycan
Respublikasında səfərdə
olan Rusiya Federasiyasının
xarici işlər naziri Sergey
Lavrov mayın 11-də Fəxri
xiyabanda xalqımızın
ümummilli lideri, müasir
müstəqil dövlətimizin
memarı və qurucusu Heydər
Əliyevin xatirəsini ehtiramla
anıb, məzarı önünə əklil
qoyub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görkəmli
oftalmoloq-alim, akademik Zərifə
xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb,
məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.

Azərbaycanın və Rusiyanın
xarici işlər nazirlərinin görüşü olub
 Mayın 11-də
Azərbaycan Respublikasının
xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov ölkəmizdə
işgüzar səfərdə olan Rusiya
Federasiyasının xarici işlər
naziri Sergey Lavrov ilə
görüşüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, nazirlərin
təkbətək görüşündən sonra hər iki
tərəfdən nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüş keçirilib.
Nazir Ceyhun Bayramov
həmkarını səmimiyyətlə salamlayaraq, ölkələrimiz arasında mövcud
olan strateji tərəfdaşlığın bir çox
istiqamətlərdə inkişaf etdiyini qeyd
edib. Həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
çərçivələrdə əməkdaşlığın uğurla
həyata keçirildiyi vurğulanıb.
Nazir Sergey Lavrov Azərbaycan
Respublikası Prezidenti ilə keçirilmiş görüşə və aparılmış məhsuldar
müzakirələrə istinad edib, eyni
tarixdə iki ölkənin dövlət başçılarının
telefon söhbətinin baş tutduğunu
məmnunluqla bildirib. Dövlət başçıları
tərəfindən müəyyən edilən strateji
fəaliyyət xəttinin aidiyyəti qurumlar
tərəfindən həyata keçirildiyi qeyd olunub. İki ölkənin gündəliyində bir çox
məsələlərin olduğu və əməkdaşlığın
geniş spektr üzrə həyata keçirildiyi
vurğulanıb.
Tərəflər, faşizm üzərində
birgə Qələbənin növbəti ildönümü münasibətilə təbriklərini
səsləndirərək, nasizm ideologiyası ilə mübarizədə qətiyyət və
həmrəyliklərini ifadə ediblər.
Nazirlər ikitərəfli gündəlikdə
duran bir çox sahələrdə, o cümlədən

 Azərbaycan Respublikasında səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər
naziri Sergey Lavrov mayın 11-də Şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin
azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından
keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiyanın
xarici işlər naziri “Əbədi məşəl” abidəsinin

önünə əklil qoyub.

Bakıdakı “Qardaşlıq Məzarlığı”
Əbədi Xatirə Kompleksini ziyarət

siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar,
mədəniyyət, təhsil və digər sahələrdə
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı
perspektivlərini müzakirə ediblər.
İki ölkə arasında qarşılıqlı səfərlərin intensivliyinin
münasibətlərin inkişafında vacib rol
oynadığı bildirilib. Pandemiyanın
ölkələrimiz arasında münasibətlərin
möhkəmliyini sınadığı, bir gün də
olsun əlaqələrdə fasilənin olmadığı
qeyd olunub. Bu yaxınlarda Moskvada keçirilmiş Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının nəticələrinin
pandemiyanın qismən də olsa, təsir
etdiyi iqtisadi-ticarət münasibətlərinin
irəli aparılması baxımından
əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb.

İki ölkə arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30
illiyi münasibətilə, qarşıdan gələn il
qarşılıqlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi
razılaşdırılıb.
Tərəflər, habelə beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və
qarşılıqlı dəstək məsələləri ətrafında
fikir mübadiləsi aparıblar. BMT, ATƏT,
MDB, QDİƏT və digər çərçivələrdə
əməkdaşlığın davam etdirilməsi və
möhkəmləndirilməsinin önəmi ifadə
olunub.
Nazirlər bölgədə mövcud olan
cari vəziyyət, üçtərəfli bəyanatların
icrası ilə bağlı məsələlər, bölgədə
münasibətlərin normallaşdırılmasına
və sülhün təmin olunmasına xidmət

edəcək iqtisadi və nəqliyyat layihələri,
habelə üçtərəfli bəyanatların həyata
keçirilməsinə əngəl olan məsələlər
ətrafında geniş müzakirələr aparıblar.
Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşün sonunda nazirlər
tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Rusiya
Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi
arasında 2021-2022-ci illər üçün
məsləhətləşmələr Planı” imzalanıb.
Sonra Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin mətbuat
konfransı olub. Nazirlər jurnalistlərin
suallarını cavablandırıblar.

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıda
Müqəddəs Məryəm Mövlud kilsəsini ziyarət edib

 Azərbaycanda səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey
Lavrov mayın 11-də Bakıdakı “Qardaşlıq Məzarlığı” Əbədi Xatirə Kompleksini
ziyarət edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, İkinci Dünya
müharibəsində faşizmə qarşı mübarizədə
həlak olmuş qəhrəmanların xatirəsi ehtiramla

yad olunub, kompleksin önünə əklil və gül
qoyulub.

Soydaşımız cüdo üzrə
Amerika çempionu oldu

 Ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya Federasiyasının
xarici işlər naziri Sergey Lavrov mayın 11-də Bakı şəhərindəki
Müqəddəs Məryəm Mövlud kilsəsini ziyarət edib, burada
aparılan bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya XİN rəhbərinə verilən məlumata
görə, bu məbədin binası 1896-cı ildə
xeyriyyə vəsaitləri hesabına inşa edilib. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti
qurulandan sonra kilsənin fəaliyyəti
dayandırılıb, onun binasından kazarma kimi istifadə edilib.
Qeyd edilib ki, 1944-cü ildə
Müqəddəs Məryəm Mövlud kilsəsi
yenidən öz qapılarını dindarların
üzünə açıb. Bu, SSRİ-də uzun illər
boyu dinə qadağa qoyulandan sonra
Azərbaycanda fəaliyyətə başlamış
ilk xristian məbədi idi. İki ildən sonra
məbədə Sergi Radonejski adına

kilsə əlavə edilib.
Müqəddəs Məryəm Mövlud kilsəsi
təkcə ibadət məkanı deyil. Kilsənin
nəzdində pravoslav ədəbiyyatı kitabxanası, uşaqlar üçün bazar günü
məktəbi, yaşlılar üçün katexizasiya
məktəbi və xeyriyyə yeməkxanası da
fəaliyyət göstərir.
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
tapşırığı ilə məbəddə genişmiqyaslı
bərpa işləri başlanıb.
Rusiya XİN rəhbəri və Rusiya
nümayəndə heyətinin üzvləri kilsənin
inzibati binasında da olublar.

Ceyhun Bayramov ilə ABŞ-ın Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Dövlət Katibinin
köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker arasında telefon danışığı baş tutub

Mayın 14-də xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov ilə ABŞ-ın
Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə
Dövlət Katibinin köməkçisi vəzifəsini
icra edən Filip Riker arasında telefon
danışığı baş tutub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tərəflər
bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, Azərbaycan və

Ermənistan sərhədində baş verən gərginlik ilə bağlı
fikir mübadiləsi aparıblar.
Bu kimi gərginliklərin diplomatik yolla və danışıqlar vasitəsilə həllinin vacibliyi vurğulanıb.
Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın
bölgədəki gərginliyin aradan qaldırılmasına sadiq
olduğunu vurğulayıb. O, sərhəddə yaşanan
gərginliyin qısa müddət ərzində həlli üçün bir neçə
saat ərzində Azərbaycan Respublikası Dövlət
Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin bölgəyə ezam
edildiyini və qarşı tərəflə danışıqların aparıldığını
həmsöhbətin diqqətinə çatdırıb.

 ABŞ-ın Nevada ştatının Reno şəhərində keçirilmiş cüdo üzrə
Amerika çempionatında soydaşımız Zaur Cəlil (Azərtürk) 73 kq çəkidə birinci
yeri tutub.
Qızıl medala layiq görülən soydaşımız
cüdo üzrə Amerika çempionatında artıq
üçüncü dəfədir ki qalib gəlir. Bundan öncə
Zaur iki dəfə Amerika çempionatının yüksək
kürsüsünə qalxıb. Təltifolunma mərasimində
Zaur Cəlil bildirib ki, qələbəni doğma
Azərbaycan xalqına və işğaldan azad edilmiş
Qarabağa həsr edir.
Qeyd edək ki, Amerika çempionu olan
soydaşımız Nyu-York şəhərində yaşayır.
1998-ci ildən ABŞ-da yaşayan, “Nyu-York
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi”nin prezi-

denti Telman Cəlilovun övladıdır. Zaur 2006cı ildən indiyədək müxtəlif ştatlarda keçirilən
yarışların çempionu olub, çoxsaylı medal və
kuboklarla təltif edilib. Zəfər çaldığı bütün
yarışlarda Azərbaycan bayrağına bürünərək
azərbaycanlı olduğunu fəxrlə nümayiş etdirir.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
rəhbərliyi və kollektivi Zaur Cəlili növbəti dəfə
çempion olması münasibəti ilə təbrik edib və
gələcək yarışlarda ona uğurlar arzulayıb.

“Xalq qəzeti”
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RAGB-nin sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə Volqoqradda Regionlararası forum keçirilib
Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) sədri Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Volqoqradda RAGB-nin Regionlararası
forumu keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
tədbirdə təşkilatın Cənubi və Şimali
Qafqaz federal bölgələrindən 10
nümayəndəliyi iştirak edib.
Tədbir zamanı iştirakçılar “Volqoqrad-Bakı” dostluq parkını ziyarət
edib, burada ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsi və həmçinin İkinci
Dünya müharibəsi qəhrəmanlarının
monumenti önünə gül dəstələri
qoyublar.

Sonra “Siti Holl”da RAGB-nin
Bölgələrarası forumunun təntənəli
açılışı olub. Müzakirələr zamanı
bölgələrdə Azərbaycan gəncliyinin
hərtərəfli inkişafına yönəlmiş və
yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək
layihələrin ümumi hədəfləri, planları
qeyd edilib. Tədbirin fəxri qonaqları
Volqoqrad vilayətinin millətlər və
kazaklar Komitəsinin mütəxəssisi
Yuliya Pimenova və “Vahid Rusiya-

Ağstafaçay Hidroqovşağı İstismarı İdarəsi

“Kəndsutəchizat” QSC
səhmdarlarının nəzərinə!

2021-ci il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 Cari təmir işləri üçün malmaterialların satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https://
www.etender.gov.az/ vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender
haqqında ətraflı məlumatları əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi rüsumlarını və digər xərcləri
nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını asan ödəniş sistemi ilə hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Yaqubov
Nəsib İbrahim oğlu.
Ünvan– Ağstafa şəhəri, H.Əliyev
küçəsi 4.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Ağstafaçay HQİİ
Bank rekvizitləri:
H/h- AZ50C-

TRE00000000000002353702
VÖEN- 3600080771
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
olkə və rekvizitləri;
-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
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;

İdarə heyəti

30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “Kəndsutəchizat” QSC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2020ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları barədə
hesabatı və balansın təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Qeyd - əgər 2021-ci il iyunun 30-dək “COVID-19”
pandemiyasının yayılması riski aradan qalxmazsa Nazirlər
Kabineti yanında Operativ Qərargahın qəbul etdiyi qərar və
tövsiyələrə əsasən səhmdarların ümumi yığıncağı onlayn
qaydada keçiriləcəkdir.
Telefon- 051 229-12-27.

“Xalq qəzeti” 4 may 2021-ci il tarixli nömrəsində
dərc edilmiş Yuxarı Qarabağ Kanalı İstismarı
İdarəsinin tenderində iddiaçılar iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və tender təklifinin
təminatı istisna olmaqla) 27 may 2021-ci il saat
17.00-a, tender təklifi və tender təklifinin təminatını isə
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 7 iyun 2021-ci il saat 17.00dək elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 8 iyun 2021-ci il saat 17.00-da
elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə
bilərlər.

“Bakı Tikinti Quraşdırma “ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

“Suraxanı Bazar” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

İdarə heyəti

İdarə heyəti

“Akkord Sənaye Tikinti
İnvestisiya Korporasiyası”
ASC səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “Akkord Sənaye
Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC səhmdarlarının
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Telefon – (012) 404 77 77.
Ünvan – AZ1033, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Ağa Nemətulla küçəsi, 1937-ci məhəllə (cəmiyyətin
inzibati binası).

İdarə heyəti

“CEDEROVTALA TÜTÜN” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

İdarə heyəti

30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da
“Şəmkir Şərab - 1” ASC səhmdarlarının illik
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2019-2020-ci illərin illik hesabatlarının təsdiqi.
2. Səhmdar cəmiyyətin idarə heyəti
üzvlərinin təsdiqi.
3. Direktorlar şurasının yenidən formalaşması.
4.Təftiş komissiyasının yenidən formalaşması.
5.Digər məsələlər.
Əlaqə telefonu- 050-626-62-22.
Ünvan- Şəmkir rayonu, Posanlı kəndi.

BİLDİRİŞ

Tender komissiyası

İdarə heyəti

“Şəmkir Şərab - 1”
ASC səhmdarlarının
nəzərinə!

“Xalq qəzeti”

25 iyun 2021-ci il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Əmircan qəsəbəsi,
M.Mustafayev küçəsi 7 nömrəli ünvanda “Suraxanı Bazar” ASC səhmdarlarının
illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər.
1. Cəmiyyətin 2019-2020-ci illər üçün maliyyə - təsərrüfat fəaliyyəti haqqında
hesabatı.
2. Cəmiyyətin illik dividend paylarının bölünməsi haqqında.
3. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinə aid sənədlərlə cəmiyyətin yerləşdiyi ünvanda tanış
olmaq mümkündür.
Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədlə ( vəkil edilmiş nümayəndələr notarial təsdiq olunmuş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlə) iştirakı vacibdir.
Əlaqə nömrəsi- (055) 491 78 87.
Qeyd – səhmdarların illik ümumi yığıncağının keçirilməsi vaxtı “COVID-19”
pandemiyası ilə əlaqədar sərt karantin rejimi dövrünə təsadüf edərsə, onda
səhmdarlardan xahiş olunur ki, iclas tarixindən 24 saat əvvəl yuxarıda göstərilən
telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb iclasın keçirilməsinin yeri və tarixi barədə
məlumat əldə etsinlər.

5 iyul 2021-ci il saat 17.00-da Balakən şəhəri, R.Səmədov
küçəsi 20 nömrəli ünvanda cəmiyyətin növbəti illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. 2020-ci ilin maliyyə hesabatı və balansının təsdiqi.
2. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə təftiş komissiyasının
hesabatı.
3. Cəmiyyətin yaranmış kreditor borclarının qaytarılması.
4. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinin materialları ilə yuxarıda qeyd
edilən ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu – 050 488 32 88.

30 iyun 2021-ci il saat 14.00-da “Akkord AN”
ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq
edilməsi.
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Telefon – (050) 283 88 44.
Ünvan – AZ1069, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz küçəsi 95.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 11 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 329 min 843 nəfərin
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib.
Onlardan 314 min 900 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
4779 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 10164 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 384 min 53 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 8374-dür.

2 iyul 2021 - ci il saat 11.00 - da “Bakı Tikinti Quraşdırma” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. ASC-nin idarəetmə orqanlarının 2020 -ci ilə aid maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabatı.
2. Təşkilati məsələ - ASC-nin idarəetmə orqanlarının seçilməsi.
Ümumi yığıncağın gündəliyinə aid materiallarla tanışlıq üçün iş
günləri zamanı ASC rəhbərliyinə müraciət etmək olar.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Qeyd – göstərilən tarixdə koronavirus infeksiyası və ya hər hansı
digər səbəbdən məhdudiyyətlər yaranarsa , aşağıdakı telefonla əlaqə
saxlayaraq kod və linki öyrənib yığıncaqda onlayn qaydada iştirak
etmək olar.
Əlaqə telefonu – 070 560 05 06 .
Ünvan – Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 6-cı Köndələn küçəsi ev 1.

7 iyul 2021-ci il saat 17.00-da “AZ AQRO” ASC-nin
Balakən şəhəri, R.Səmədov küçəsi 20 nömrəli ünvanda
yerləşən inzibati binasında cəmiyyətin növbəti illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin sədrinin 2020-ci il üçün maliyyə hesabatı və
balansın təsdiqi.
2. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə təftiş komissiyasının
hesabatı.
3. Müəssisənin ləğvi.
4. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinin materialları ilə yuxarıda qeyd
edilən ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu – 050 488 32 88.

“Akkord AN” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 1122 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 472 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 7 iyun
2021-ci il saat 15.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 16
iyun 2021- ci il saat 15.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 17 iyun 2021-ci il
saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il mayın 17-dən sonra əldə etmək olar .

“AZ AQRO” ASC
səhmdarlarının nəzərinə

“Ə.Ansuxski adına Balakən
konserv zavodu” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

nın Gənc Qvardiyası”nın Volqoqrad
şöbəsinin müdiri, “Vahid Rusiya”
partiyasının Gənclər Parlamenti
sədrinin müavini Vladislav Uşakov
olublar.
Forum Volqoqradın Krasnooktyabrsk rayonunun 16 nömrəli orta
məktəbində Dostluq Xiyabanının
salınması ilə davam edib. RAGBnin nümayəndələri və məktəbin
şagirdləri ağacəkmə tədbirində
iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, tədbirin digər
federal bölgələrdə də keçirilməsi
gözlənilir.

Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasından 1122 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb

6 iyul 2021-ci il saat 17.00-da Balakən şəhəri,
R.Səmədov küçəsi 20 nömrəli ünvanda “CEDEROVTALA
TÜTÜN” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin sədrinin 2020-ci il üçün maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı.
2. İllik balansın təsdiqi.
3. Müəssisənin ləğvi.
4. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinin materialları ilə yuxarıda qeyd
edilən ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu- 050 534 05 90.

“Xalq qəzeti”nin 4 mart 2021-ci il tarixli nömrəsində
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA-nın)
İşlər İdarəsi tərəfindən 2021-ci ildə illik müxtəlif sərfiyyat
və xüsusi tətbiqetmə mallarının satın alınması məqsədilə
dərc edilmiş açıq tender müsabiqəsinin nəticəsinin
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət
Xidməti tərəfindən ləğvi və satınalmanın “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun tələblərinə uyğun yenidən
keçirilməsi məqsədə müvafiq hesab edildiyindən, həmin
müsabiqənin ləğv olunması zərurəti yaranmışdır. Yaxın
günlərdə yenidən bu məqsədlə müvafiq qaydada elan
veriləcəkdir.

İdarə heyəti

“Gəncə İnşaat Sənaye” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 15:00-da “Gəncə İnşaat
Sənaye” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq
edilməsi.
2. Müşahidə şurasının üzvlərinin seçilməsi.
3. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
4. Cari məsələlər.
Telefon – (050) 626 56 01.
Ünvan – Gəncə şəhəri, Nəriman Nərimanov
prospekti 38.

Qusar Rayon Kommunal
Müəssisələri Kombinatı

“Azərbaycan Məişət Malları” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

3 lot üzrə

“Azərbaycan Məişət Malları” ASC səhmdarlarının 2020-ci ilin yekunlarına görə iclası 30 iyun 2021-ci il saat 10.00-da müəssisənin iclas
zalında keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. “Azərbaycan Məişət Malları” ASC-nin 2020-ci il üçün maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı və gələcək perspektivlər.
2. Digər məsələlər.

1. Nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
2. Əkin materiallarının satın alınması.
3. Şəhərin işıqlandırılması üçün
mal-materialların satın alınması
məqsədilə
Kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka təklifləri 31 may 2021-ci
il saat 17.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 1 iyun 2021-ci il saat
11.00-da açılacaqdır.
Əlaqə telefonu -38-5-29-14.
Ünvan- Qusar şəhəri, G.Əbilov
küçəsi 15.

BİLDİRİŞ

İdarə heyəti

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 26 dekabr 2020-ci il tarixli nömrəsində
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən
Quba rayonunda yerləşən “Xınalıq” Dövlət Tarix-Memarlıq və
Etnoqrafiya Qoruğundakı qəzalı evlərin təmiri və bərpası (16 ev)
işlərinin satın alınması məqsədilə dərc olunmuş satınalma prosedurları və açıq tenderin nəticələri satınalma prosedurlarının formal
tələblərinin pozulması səbəbindən ləğv edilir.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

“Qazax Şərab - 1” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “Qazax
Şərab-1” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq
edilməsi.
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq
edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Telefon – (050) 626 56 01.
Ünvan – Qazax rayonu, Yuxarı Salahlı kəndi.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 9 aprel 2021-ci il tarixli nömrəsində Azərbaycan
Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsin mətbəx avadanlıqlarının satın alınması üçün dərc edilmiş açıq tenderində təklif
vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə
əsasən tenderin davamından imtina edilmişdir.
Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 12 mart 2021-ci il tarixli nömrəsində Ağcabədi
Suvarma Sistemləri İdarəsinin magistral kanalların lildən
təmizlənməsi işlərinin satın alınması üçün dərc edilmiş açıq tenderi komissiyanın tərkibində olan Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndəsinin xüsusi rəyinə əsasən 2021-ci il
mayın 16-da ləvğ olunmuşdur.

20

17 may 2021-ci il, bazar ertəsi

Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin Təcili Yardım Avtobazası Publik Hüquqi Şəxsi

nasos stansiyalarının cari təmiri üçün ehtiyat
hissələrinin satın alınması məqsədilə

2021-ci ildə “Mercedes-Benz Vito”, “Mercedes-Benz Sprinter”, “Ford Transit”, “Fiat Doblo” markalı
təcili yardım avtomobilləri üçün diaqnostika, ehtiyat hissələrinin bərpası, kondisionerlərin təmiri və
doldurulması, xətdə texniki xidmət işlərinin və daşınma (evakuator) xidmətinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot -1. “Mercedes-Benz Vito” ,
“Mercedes-Benz Sprinter”, “Ford Transit”,
“Fiat Doblo” markalı avtomaşınlar üçün
diaqnostika, ehtiyat hissələrinin bərpası,
xətdə texniki xidmət işlərinin satın alınması.
Lot -2. Daşınma (evakuator) xidmətinin
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
Dövlət satınaımalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına asan
login vasitəsilə (elektron imza və ya asan
imza) daxil ola və tender haqqında ətraflı
məlumatı (əsas şərtlər toplusunu) əldə edə
bilərlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Üstünlük veriləcək meyarlar:
- ən sərfəli qiymət,yüksək keyfiyyət,
“Mercedes-Benz”, “Ford”, “Fiat” şirkətləri
tərəfindən istifadəyə icazəli diaqnostik
proqram təchizatı, 24/7 saatlıq xətdə texniki
xidmət və daşınma xidməti işləri sahəsində
peşəkarlıq, maliyyə imkanları və malların
qrafikə uyğun təhvili.
Potensial imkanları olan iddiaçılar aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı lot-1 üçün 200 manat, lot-2
üçün isə 100 manatdır.

Bank - “Kapital Bank” ASC-nin 28 May
filialı
Kod- 200123
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T. AIIBAZ2X
Təşkilat-Təcili Yardım Avtobazası Publik
Hüquqi Şəxsi
H/h-AZ71AIIB36015019440801568112
VÖEN - 1500247381
Tenderdə iştirak üçün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender komissiyasına
təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət (müraciətdə müəssisənin
adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrəsi,rəhbərin adı və soyadı
göstərilməklə imzalanıb möhürlənmiş
olmalıdır);
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi;
-tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi qiymətinin 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 zərfində təqdim
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız
sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır;

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər ölənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş
surəti);
-müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı
2 faiz (iddiaçının təklifi 100000 ABŞ dolları
manat ekvivalentindən çox olarsa);
-müvafiq mallar və xidmətlər üzrə mənşə
və üyğunluq sertifikatları.
Tenderdə iştirak üçün iddiaçılar ixtisas göstəricilərinə aid yuxarıda göstərilən
sənədləri 10 iyun 2021-ci il saat 12.00-a,
tender təklifi ilə bank təminatını isə 21
iyun 2021-ci il saat 12.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 22 iyun 2021-ci il
saat 12.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi

“SUMQAYIT SƏNAYETİKİNTİ AVTONƏQLİYYAT” ASC-nin
2020-ci il dekabrın 31-nə MÜHASİBAT BALANSI
AKTİVLƏR

2020-ci il

2019-cu il

Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və
avadanlıqlar
Daşınmaz əmlaka
investisiyalar
CƏMİ
UZUNMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR

120190.29 120250,15

120190.29 120250,15

Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor
borcları
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Sair qısamüddətli
aktivlər
CƏMİ
QISAMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR

2089.88

CƏMİ AKTİVLƏR

412749.52 406531,21

Vergi və sair məcburi
564.91
14504,93
ödənişlər üzrə öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor
103729.50 89774,76
borcları
Qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ
QISAMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ
ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ
ÖHDƏLİKLƏR

2089.88

263631.00 254324,00
1450.79

5,83

25387.56

29861,35

292559.23 286281,06

1676.24

105970.65 105955,93
105970.65 105955,93
412749.52 406531,21

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin xüsusiyyətləri üzrə)
Satış

52123.33

25710.00

Sair əməliyyat gəlirləri

23590.00

9574,97

İşçi heyəti üzrə xərclər

16544.00

12280,00

Amortizasiya xərcləri

29.86

39,57

Sair əməliyyat xərcləri

54939.47

25178,99

Əməliyyat mənfəəti
(zərəri)
Vergiqoymadan əvvəl
mənfəət (zərər)

4200.00

Mənfəət vergisi

210.00

214881.20 214881,20

Hesabat dövründə xalis
mənfəət (zərər)

3990.00

Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş
mənfəət (ödənilməmiş
zərər)

87907.67

87907,67

Bazis hər bir səhmin
mənfəəti

0.037137

3990.00

-2213,59

CƏMİ KAPİTAL

306778.87 300575,28

KAPİTAL VƏ
ÖHDƏLİKLƏR
Kapital
Ödənilmiş nominal
(nizamnamə) kapital

CƏMİ
UZUNMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR

1676,24

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər. Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid
sənədləri 4 iyun 2021-ci il saat 16.00a və tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 14 iyun 2021- ci il saat
16.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 16 iyun
2021-ci il saat 16.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır. E-şərtlər toplusunu 2021-ci il mayın 16-dan sonra
əldə etmək olar.

İdarə heyəti

“Yevlax Elektrik Təmir Tikinti ”
ASC səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “Yevlax Elektrik Təmir Tikinti ” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2020-ci il üzrə
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları barədə hesabatı və balansın
təsdiqi.
2. 2020-ci ilin yekunlarına görə mənfəətin bölüşdürülməsi, o
cümlədən, onların məbləği, ödənilmə qaydası, forması və müddətinin
müəyyənləşdirilməsi.
Qeyd - əgər 2021-ci il iyunun 30-dək “COVID-19” pandemiyasının
yayılması riski aradan qalxmazsa Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahın qəbul etdiyi qərar və tövsiyələrə əsasən səhmdarların
ümumi yığıncağı onlayn qaydada keçiriləcəkdir.
İDENTİFİKASİYA KODU - 9475036984
PAROL - “Yevlax Elektrik Təmir Tikinti" ASC
Ünvan - Yevlax şəhəri, Şadlınski küçəsi 3.

Tender komissiyası

İdarə heyəti

“Goranboy Tikinti – Quraşdırma”
ASC səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da Goranboy şəhəri,
V.Bayramov küçəsi 13 nömrəli ünvanda səhmdarların
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2019 və 2020- ci illər üçün maliyyətəsərrüfat fəaliyyəti barədə idarə heyətinin hesabatı.
2. Direktorlar (müşahidə) şurası, icra orqanı və təftiş
komissiyasının yenidən formalaşdırılması.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncaqda şəxsən və ya
etibarnamə əsasında nümayəndə vasitəsilə iştirak edə
bilərlər.Səhmdarların və nümayəndələrin ümumi yığıncaqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.
Ümumi yığıncağın materialları ilə tanışlıq üçün idarə
heyətinə müraciət etmək olar.

“Rabitə Tikinti” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “Rabitə Tikinti ” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2020-ci il
üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları barədə hesabatı
və balansın təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Qeyd - əgər 2021-ci il iyunun 30-dək “COVİD-19” pandemiyasının yayılması riski aradan qalxmazsa Nazirlər Kabineti
yanında Operativ Qərargahın qəbul etdiyi qərar və tövsiyələrə
əsasən səhmdarların ümumi yığıncağı onlayn qaydada
keçiriləcəkdir.
İDENTİFİKASİYA KODU- 947503698
PAROL - “RABİTƏ TİKİNTİ” ASC
Telefon - 567-20-21.
Ünvan-Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 2113-cü məhəllə,
507-ci küçə.

İdarə heyəti

İdarə heyəti

-2213,59

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

-2213,59

struktur idarələrinə tələb olunan polad boru və dirsəklərin
satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir

Qeyd- 2020-ci il yanvarın 1-dən dekabrın
31- nə olan dövr üzrə maliyyə hesabatlarının
düzgünlüyünün auditi “Audit-Servis” MMC
tərəfindən 2021-ci il fevralın 26-dan martın 2-dək
aparılmış və müvafiq rəy verilmişdir.
Əlaqə telefonu- 051-271-32-45.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 1
iyun 2021-ci il saat 18.00-dəkdir.

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

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: xalqqazeti@gmail.com

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

olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan- AZ1003, Bakı şәhәri
Neftçilәr prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili:1171

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi digər sənədlər. Sənədlər
Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə
bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 4 iyun 2021-ci il saat
15.00-a və tender təklifi ilə bank
təminatı sənədlərini isə 14 iyun
2021- ci il saat 15.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 16 iyun
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il mayın 16-dan sonra əldə etmək olar.

Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-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 aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki

30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da Goranboy şəhəri, S.Vurğun
küçəsi 92 nömrəli ünvanda səhmdarların növbəti illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2019 və 2020- ci illər üçün maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti barədə idarə heyətinin hesabatı.
2. Direktorlar (müşahidə) şurası, icra orqanı və təftiş komissiyasının yenidən formalaşdırılması.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncaqda şəxsən və ya etibarnamə
əsasında nümayəndə vasitəsilə iştirak edə bilərlər. Səhmdarların
və nümayəndələrin ümumi yığıncaqda şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlə iştirakı vacibdir.
Ümumi yığıncağın materialları ilə tanışlıq üçün idarə
heyətinə müraciət etmək olar.

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-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
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə

Tender iştirakçılarına təklif
edilir ki, dövlət satınalmalarının
https://www. etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatları əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. İddiaçılar öz tender
təkliflərində bütün vergi rüsumlarını və digər xərcləri nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını asan ödəniş sistemi
ilə hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Osmanov
Asim Zabit oğlu
Ünvan- Qazax şəhəri,
N.Nərimanov küçəsi 72.
Qazax Suvarma Sistemləri
İdarəsi
Bank rekvizitləri:
H/h- AZ61CTRE00000000000002353601
VÖEN- 4200130511
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi

“Goranboy ƏT” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

Mal-material və tikinti materiallarının satın alınması məqsədilə
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https://
www. etender.gov.az/ vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender
haqqında ətraflı məlumatları əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün
vergi rüsumlarını və digər xərcləri
nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını asan ödəniş sistemi ilə hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Osmanov
Asim Zabit oğlu
Ünvan- Qazax şəhəri,
N.Nərimanov küçəsi 72.
Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi
Bank rekvizitləri:
H/h- AZ61CTRE00000000000002353601
VÖEN- 4200130511
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən
lot-1. Məhəmmədli nasos stansiyasında elektrik
təsərrüfatının və təzyiqli boru xəttinin təmiri üçün mal –
materialların satın alınması məqsədilə 2021-ci il aprelin
23-də dərc olunmuş açıq tenderdə tender təklifi və
bank təminatının təqdim edilməsi tarixi 25 may 2021ci il saat 16.15-ə ,lot-2. Abşeron Magistral Kanalının
mexanizmlərlə lildən təmizlənməsinin satın alınması
üçün olan açıq tenderdə iştiraka görə sənədlərin təqdim
edilməsi vaxtı 17 may 2021-ci il saat 17.00-a, tender
təklifi və bank təminatının təqdimatı vaxtı 25 may 2021ci il saat 17.15-ə, lot-3. Bərk-Dərə nasos stansiyası
binasının, elektrik təsərrüfatının, hidromexaniki avadanlıqların təmiri və quraşdırılmasının (işin davamı) satın
alınması barədəki açıq tenderdə iştirak üçün sənədlərin
təqdim olunması tarixi 17 may 2021-ci il saat 17.00-a,
tender təklifi və bank təminatının təqdimatı isə 25 may
2021-ci il saat 19.00-a təyin edilmişdir.
Əlaqələndirici şəxs – Ələsgərov Heydər Sədaqət
oğlu.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov
general-polkovnik
TOFİQ AĞAHÜSEYNOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə
dərin hüznlə başsağlığı verir.
“Azərsutikinti” SC-nin sədri Yusif Hümbətov Azərbaycan
Respublikası baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyi və kollektivi iş yoldaşları Səməd Əliyevə əzizi
ALMAZ ZEYNALOVANIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Xüsusi Müalicə Sağlamlıq Kompleksi MMC-nin kollektivi
kompleksin əməkdaşı Könül Mikayılovaya atası
NƏCƏF MAHMUDOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Qusar rayonundan Şair Alxasov Azərbaycan Respublikası
Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA

MUSTAFAYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası
Mərkəzinin kollektivi mərkəzin əməkdaşı İlham Hüseynova
anası
ALMAS XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

İNDEKS

0282

TİRAJ

4816

SİFARİŞ

839

QİYMƏTİ

40 qəpik
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