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Azərbaycanla ABŞ-ı tərəfdaşlıq 
münasibətləri birləşdirir

Otuz il  dir ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Ame  ri  ka Bir  ləş  miş 
Ştat  la  rı  nı dost  luq və tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri bir  ləş  di  rir. Biz ilk 
gün  dən öl  kə  mi  zin müs  tə  qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə və əra  zi bü  töv 
lü  yü  nə ABŞın dəs  tə  yi  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik.

Bu söz  lər Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 4 İyul – Müs  tə 
qil  lik Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə ABŞ Pre  zi  den  ti Co  zef Bay  de  nə ün  van  la 
dı  ğı təb  rik mək  tu  bun  da yer alıb.

Mək  tub  da vur  ğu  la  nır ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı fay  da  lı 
əmək  daş  lıq uğur  la da  vam edir. Bey  nəl  xalq təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min 
olun  ma  sın  da uzun müd  dət  dən bə  ri da  vam edən bir  gə fəaliy  yə  ti 
miz məm  nun  luq do  ğu  rur. Ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi mə  sə  lə  lə  rin  də öl  kə 
lə  ri  mi  zin sıx əmək  daş  lı  ğı, hə  ya  ta ke  çir  di  yi  miz iri  miq  yas  lı trans  mil  li 
la  yi  hə  lər  də ABŞın ya  xın  dan iş  ti  ra  kı və hər  tə  rəf  i dəs  tə  yi mü  vəf  ə 
qiy  yə  ti  mi  zin əsas amil  lə  rin  dən  dir.

“Bu gün Azər  bay  can ilə ABŞ ara  sın  da bir sı  ra mü  hüm sa  hə  lər 
də st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə yük  səl  miş əmək  daş  lı  ğı  mız si 
ya  si əla  qə  lə  ri  mi  zin də ge  niş  lən  mə  si  nə şə  rait ya  rat  mış  dır”, – de  yə 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin mək  tu  bun  da bil  di  ri  lir.

Mək  tub  da Cə  nu  bi Qaf  qaz  da da  vam  lı sül  hün, iq  ti  sa  di tə  rəq  qi  nin 
bər  qə  rar ol  ma  sı üçün əl  ve  riş  li şə  raitin for  ma  laş  dı  ğı bir za  man  da 
ABŞın Er  mə  nis  tanAzər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin nor  mal  laş  dı  rıl 
ma  sın  da, kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın açıl  ma  sın  da, in  san  la  ra  ra  sı tə  mas 
la  rın ya  ra  dıl  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na  ya bi  lə  cə  yi  nə inam ifa  də 
olu  nur. Həm  çi  nin qeyd olu  nur ki, Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  rin  də Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən bas  dı  rıl  mış mi  na  lar 
apa  rı  lan bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nə ən bö  yük ən  gəl ola  raq 
qal  maq  da  dır: “Biz mi  na  tə  miz  lə  mə işin  də ABŞın öl  kə  mi  zə gös  tər 
di  yi yar  dı  mı təq  dir edi  rik”.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
20 illiyi münasibətilə

İyu lun 5də Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin ya ran ma sı nın 
20 il li yi ta mam ol du. 2002ci il də Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 
fər ma nı ilə ya ra dı lan qu rum 2008ci ilə dək Xa ri ci Öl kə lər də 
Ya şa yan Azər bay can lı lar la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si ad la nıb.

Əla mət dar yu bi ley ərə fə sin də Pre zi dent İl ham Əli yev Dias por la 
İş üz rə Döv lət Ko mi tə si əmək daş la rı nın təl tif edil mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Azər bay can dias po ru ilə iş sa hə sin də döv
lət si ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril mə sin də sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə 
Döv lət Ko mi tə si nin səd ri Fuad Mu ra dov 3cü də rə cə li “Və tə nə 
xid mə tə gö rə” or de ni, ko mi tə nin 8 nə fər əmək da şı “Tə rəq qi” me
da lı ilə təl tif olu nub.

Hökumət Evində Vətəndaşların Qəbulu 
Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

İyu lun 5dən eti ba rən Hö ku mət Evin də (Ba kı şə hə ri, Ü.Ha cı bəy li 
kü çə si, 84) yer lə şən döv lət qu rum la rı tə rə fin dən və tən daş la rın qə
bu lu nun va hid və əla qə lən di ril miş şə kil də hə ya ta ke çi ril mə si məq
sə di lə ya ra dı lan Və tən daş la rın Qə bu lu Mər kə zi fəaliy yə tə baş la yıb.

Mər kəz də və tən daş la rın qə bu lu İq ti sa diy yat, Ener ge ti ka, Mə də
niy yət və Kənd Tə sər rü fa tı na zir lik lə ri, Ailə, Qa dın, Uşaq Mə sə
lə lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si, Om buds man (İn san hü quq la rı üz rə 
mü vək kil), Əq li Mül kiy yət Agent li yi, Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı 
ASCnin mə sul əmək daş la rı tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir.

Mər kəz Hö ku mət Evin də yer lə şən bü tün döv lət or qan la rı na va
hid mə kan da mü ra ciət et mək im ka nı ya ra dır.

Və tən daş la rın Qə bu lu Mər kə zin də müasir ava dan lıq lar la təc hiz 
olun muş ümu mi qə bul sa hə si, vi deoqə bul otaq la rı, aidiy yə ti mə
sul şəxs lər tə rə fin dən qə bul üçün xü su si otaq lar fəaliy yət gös tə rir. 

Mər kəz də qeyd edi lən qu rum la rın mü tə xəs sis lə ri ilə ya na şı, kö
nül lü lər də qə bu la gə lən və tən daş la ra kö mək lik gös tə rə cək.

İyu  lun 5də “Gü  lüs  tan” 
sa  ra  yın  da “İrə  van şə  hə  rin 
də Azər  bay  can mil  limə 
də  ni, ta  ri  xi ir  si  nin so  nun  cu 
qa  lı  ğı Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə 
si  nin ta  le  yi: Er  mə  nis  tan  da 
Azər  bay  can xal  qı  nın ir  si  nin 
da  ğı  dıl  ma  sı və ta  ri  xi iz  lə  ri 
nin si  lin  mə  si” üz  rə apa  rıl  mış 
araş  dır  ma  nın və onun nə 
ti  cə  lə  ri  ni əks et  di  rən nəş  rin 
təq  di  ma  tı ke  çi  ri  lib.

Araş  dır  ma çər  çi  və  sin  də İrə 
van şə  hə  ri  nin, o cüm  lə  dən Tə 
pə  ba  şı his  sə  si  nin ta  ri  xi, şə  hər 
də yüz il əv  vəl baş  lan  mış və 
hə  lə də da  vam edən Azər  bay 
can ir  si  nin sis  tem  li da  ğı  dıl  ma  sı 
pro  se  si, Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə  si  nin 
son qa  lıq  la  rı  nın da sö  kü  lə  rək, 
mə  həl  lə  nin ta  ma  mi  lə məhv 
edil  mə  si ba  rə  də mə  lu  mat  lar əl 
də olu  nub.

Təd  bi  rin əv  və  lin  də Azər  bay 
can xal  qı  nın İrə  van  da ta  ri  xən 
tə  şək  kül tap  mış mil  limə  də  ni ir  si 
ba  rə  də film nü  ma  yiş et  di  ri  lib.

Araş  dır  ma  nın müəl  li  fi – ta  rix 
çi Sə  bu  hi Hü  sey  nov bil  di  rib ki, 
ma  te  rial  la  rın ha  zır  lan  ma  sın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Mil  li Ar  xi  vin  də, Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Döv  lət Ta  rix Ar  xi  vin 
də, Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı 

Konq  res Ki  tab  xa  na  sı  nın Na  dir 
əl  yaz  ma  lar kol  lek  si  ya  sın  da, Tür 
ki  yə  də Os  man  lı Ar  xi  vin  də, Ru 
si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Döv  lət Ar 
xi  vin  də sax  la  nı  lan sə  nəd  lər  dən 
is  ti  fa  də olu  nub. Həm  çi  nin üçün 
cü döv  lət  lə  rin ar  xiv  lə  rin  dən əl  də 
olu  nan Er  mə  nis  tan ar  xiv  lə  ri  nin 
mik  ro  film  lə  ri də təd  qi  qa  ta cəlb 
edi  lib.

Vur  ğu  la  nıb ki, möv  zu  nun araş 
dı  rıl  ma  sın  da ilk də  fə Coğ  ra  fi İn 
for  ma  si  ya Sis  te  mi  nə (Georap  hi 

cal In  for  ma  tion Sys  tems – GIS) 
gü  nü  mü  zə qə  dər mə  lum olan 
hər  bi to  poq  ra  fik xə  ri  tə  lər və şə 
hər plan  la  rı  nın in  teq  ra  si  ya edil 
mə  si sa  yə  sin  də İrə  va  nın ta  ri  xi 
şə  hər land  şaf  tı müəy  yən edi  lib, 
mə  ka  na bağ  lı müx  tə  lif təh  lil  lə r 
apa  rı  lıb, vax  ti  lə İrə  va  nın Tə  pə 
ba  şı his  sə  sin  də möv  cud ol  muş 
me  mar  lıq abi  də  lə  ri  nin koor  di  nat 
la  rı müəy  yən edil  mək  lə on  la  rın 
məhv edil  mə dövr  lə  ri də  qiq  ləş 
di  ri  lib.

Ha  zır  da İrə  van şə  hə  ri  nin Tə 
pə  ba  şı his  sə  sin  dən yal  nız Tə  pə 
ba  şı mə  həl  lə  si  nin əra  zi  si müəy 
yən edi  lə  rək möv  cud abi  də  lə  rin 
ba  za  sı ya  ra  dı  lıb. Mə  lum olub ki, 
bu  ra  da 300dən çox ya  şa  yış evi 
möv  cud  dur.

Araş  dır  ma nə  ti  cə  sin  də əl  də 
edil  miş ma  te  rial  lar  dan iba  rət ki 
tab ər  sə  yə gə  lib. Ki  tab  da Tə  pə 
ba  şı mə  həl  lə  si  nin və ora  da da 
ğıl  maq üz  rə olan son abi  də  lə  rin 
Azər  bay  can xal  qı  na məx  sus  lu 

ğu  nu sü  but edən ar  xiv sə  nəd 
lə  ri də dərc edi  lib.

Azər  bay  can Qaç  qın  lar Cə 
miy  yə  ti  nin və “Qər  bi Azər  bay 
can İc  ma  sı” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 
səd  ri, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
Əziz Ələk  bər  li çı  xı  şın  da İrə  van 
şə  hə  ri  nin baş  qa ya  şa  yış mas 
siv  lə  ri ki  mi, Tə  pə  ba  şı mə  həl 
lə  sin  də də azər  bay  can  lı  la  rın 
hə  mi  şə üs  tün  lük təş  kil et  di  yi  ni, 
la  kin za  manza  man on  la  rın Er 
mə  nis  tan  dan de  por  ta  si  ya olun 
du  ğu  nu, on  la  ra məx  sus ti  ki  li  lə 
rin, ha  be  lə İrə  van şə  hə  rin  də  ki 
mü  səl  man abi  də  lə  ri  nin er  mə  ni 
van  da  liz  mi  nin qur  ba  nı  na çev  ril 
di  yi  ni vur  ğu  la  yıb.
İrə  va  nın Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə 

si  nin keç  miş sa  ki  ni, “El  mi araş 
dır  ma  lar” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin səd  ri 
Tel  man Qa  sı  mov çı  xı  şın  da mə 
həl  lə  nin vax  ti  lə möv  cud ol  muş 
mil  li ko  lo  ri  ti ba  rə  də xa  ti  rə  lə  ri  ni 
təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı ilə bö  lü  şüb.

 “Mi  ras” mə  də  ni ir  sin öy  rə  nil 
mə  si  nə kö  mək” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 
səd  ri, ta  rix üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru 
Fa  riz Xə  lil  li İrə  van şə  hə  ri  nə və 
onun mə  də  ni ir  si  nə bey  nəl  xalq 

kon  ven  si  ya  lar çər  çi  və  sin  də ya 
na  şıl  ma  lı ol  du  ğu  nu, UNES  CO 
da da  xil ol  maq  la, bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  la  rın fak  ta  raş  dı  rı  cı mis  si  ya 
la  rı  nın bu ir  sin ha  zır  kı və  ziy  yə  ti 
ilə bağ  lı mo  ni  to  rin  qi  nin apa  rıl  ma 
sı üçün aka  de  mik fəaliy  yət  lə  rə 
dəs  tə  yin va  cib  li  yi  ni qeyd edib.

Bil di ri lib ki, bü  töv  lük  də İrə  van, 
o cüm  lə  dən şə  hə  rin Tə  pə  ba  şı 
mə  həl  lə  sin  də yer  lə  şən Azər 
bay  can xal  qı  nın mil  limə  də  ni, 
ta  ri  xi ir  si  nə qar  şı Er  mə  nis  ta  nın 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi mə  də  ni soy  qı 
rı  mı pro  se  si ilə bağ  lı Azər  bay 
ca  nın bir qrup elm xa  di  mi və 
ic  ti  maiy  yət nü  ma  yən  də  lə  ri tə 
rə  fin  dən UNES  COnun Baş di 
rek  to  ru Od  re Azu  le  yə mü  ra  ciət 
ün  van  la  nıb.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də Tə  pə  ba 
şı mə  həl  lə  sin  də  ki da  ğı  dıl  mış və 
sö  kül  mək  də olan abi  də  lə  rin fo  to 
sər  gi  si təş  kil edi  lib.

Təq  di  mat  da döv  lət rəs  mi  lə  ri, 
dip  lo  ma  tik kor  pu  sun, elm və təh 
sil müəs  si  sə  lə  ri  nin, ic  ti  mai təş  ki 
lat  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri, elə  cə də 
Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə  sin  də ya  şa  mış 
ailə  lə  rin üzv  lə  ri iş  ti  rak edib  lər.

əvvəli səh. 1-də
Fi rən giz Əli za də bu də fə ki fes

ti va lın 7 iyul ta ri xin də baş lan ma
sı nın da sim vo lik ol du ğu nu de di. 
Bil dir di ki, üç il əv vəl, 2019cu il 
7 iyul ta ri xin də “Şə ki Xan sa ra yı 
ilə bir gə şə hə rin ta ri xi mər kə zi” 
UNES COnun Dün ya İr si Si ya
hı sı na da xil edi lib. 

Vur ğu lan dı ki, 2022ci ilin Pre zi
dent İl ham Əli yev tə rə fin dən “Şu
şa İli” elan edil mə si ilə əla qə dar 
fes ti va lın proq ra mın da 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də mü zəf ər 
Ali Baş Ko man da nın rəh bər li yi 
ilə şan lı Or du mu zun qa zan dı ğı 
bö yük Zə fə ri vəsf edən əsər lə rə 
üs tün lük ve ri lə cək.  

Mət buat konf ran sın da diq qə
tə çat dı rıl dı ki, üç gün da vam 
edə cək fes ti va lın proq ra mın da 
Azər bay can mu si qi mə də niy
yə ti ge niş şə kil də təm sil olu na
caq. Döv lət Sər həd Xid mə ti nin 
Nü mu nə vi Hər bi Or kest ri, Azər
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı, Q.Qa ra 

 can Döv lət Mah nı və Rəqs 
An samb lı, həm çi nin “Si murq” 
mu ğam an samb lı, “Dər viş” qru
pu və Şə ki nin “Zir və” folk lor an
samb lı rən ga rəng kon sert proq
ra mı təq dim edə cək lər. 

Xalq ar tis ti, di ri jor Ağa ver di 
Pa şa yev, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, re jis sor Ha fiz Qu li yev, 
“Şi murq” mu ğam an samb lı nın 
rəh bə ri, ka man ça ifa çı sı El nur 
Mi ka yı lov fes ti va lın proq ra mı ilə 
bağ lı mə lu mat ver di lər. ABİnin 
ka tib lə ri –  Əmək dar in cə sə nət 
xa dim lə ri Zem fi ra Qa fa ro va və 
Cə lal Ab ba sov Şə ki “İpək Yo lu” 
fes ti va lı nın ta ri xin dən söz aça
raq la yi hə nin əhə miy yə ti ni vur
ğu la dı lar. 

Bil di ril di ki, fes ti va lın uğur la rı 
res pub li ka mız da, ha be lə onun 
hü dud la rın dan uzaq lar da bö yük 
əkssə da ya ra dıb. Xa ri ci öl kə lər
dən də vət olun muş mu si qi çi lə rin 
fes ti val da iş ti rak et mə si, mu si qi
nin bü tün mil lət lər ara sın da ən 
an la şıq lı ün siy yət di li ol du ğu 

 yi hə lə rin dən olan “İpək 
Yo lu” fes ti va lı qə dim ta rix və 
mə də niy yət mər kə zi olan Şə ki ni 
Şərq və Qər bi bir ləş di rən mu si
qi be şi yi nə çe vi rib. Dün ya nın bir 
çox öl kə lə ri nin kol lek tiv lə ri ötən 
on fes ti val da bu ra da gö rü şüb 
mü za ki rə və mü ba di lə lər apa rıb, 
ya xın və uzaq xa ri ci öl kə lər dən 
gə lən qo naq lar Azər bay ca nın 
dil bər gu şə si Şə ki ni ya xın dan ta
nı yıb lar.

Son ra me dia nü ma yən də lə ri
nin sual la rı ca vab lan dı rıl dı.

Qeyd edək ki, fes ti va lın rəs 

 si nin “Yay teatrı”n da ke çi ri
lə cək. Açı lış da F.Əmi rov adı na 
Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı (bə dii rəh bər və 
baş di ri jor – Xalq ar tis ti Ağa ver
di Pa şa yev) 60 nə fər lik he yət lə 
kon sert proq ra mı təq dim edə
cək. Fes ti va lın ilk gü nü həm çi nin 
saat 12:00da Bəx ti yar Va hab za
də adı na mə də niy yət və is ti ra hət 
par kın da Döv lət Sər həd Xid mə ti
nin Nü mu nə vi Hər bi Or kest ri (di
ri jor – Əmək dar ar tist Sə məd Və
ki lov), saat 19:00da isə Yu xa rı 
kar van sa ra da “Dər viş” qru pu 

“Axırıncı namaz” 
1963-cü ildə çəkilən filmin yeganə nüsxəsi bərpa olunub

Bu il akt  ri  sa, ki  no  re  jis  sor, sse  na  rist Zey 
nəb Ka  zı  mo  va  nın (19121984) ana  dan 
ol  ma  sı  nın 110 il  lik yu  bi  le  yi  dir. 

Azər  bay  can Döv  lət Film Fon  dun  da akt  ri  sa 
nın ki  no ir  si araş  dı  rı  lan za  man onun bu gü  nə 
dək ge  niş ta  ma  şa  çı küt  lə  si  nə mə  lum ol  ma  yan 
“Axı  rın  cı na  maz” fil  mi aş  ka  ra çı  xa  rı  lıb. 

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, 1968ci il  də Mosk  va  da 
çap  dan çıx  mış “So  vet bə  dii film  lə  ri. An  no  ta  si 
ya  lı ka  ta  loq”un 19581963cü il  lər  də çə  kil  miş 
film  lə  ri əha  tə edən IV cil  din  də (səh. 607) re  jis 
so  run 1963cü il  də “Axı  rın  cı na  maz” ad  lı iki  his 
sə  li qı  sa  met  raj  lı bə  dii film çək  di  yi qeyd olu  nub.

Da  ha son  ra araş  dır  ma  lar da  vam et  di  ri  lib 
və fil  min ye  ga  nə nüs  xə  si  nin Nax  çı  van Döv  lət 

Film Fon  du  nun ba  za  sın  da ol  du  ğu müəy  yən 
edi  lib. Hə  min nüs  xə Azər  bay  can Döv  lət Film 
Fon  dun  da elekt  ron for  mat  da bər  pa olu  nub. 

C.Cab  bar  lı adı  na “Azər  bay  can  film” Ki  nos  tu 
di  ya  sın  da çə  ki  lən ek  ran əsə  ri  nin re  jis  so  ru Zey 
nəb Ka  zı  mo  va, ope  ra  to  ru Əs  gər İs  ma  yı  lov, rəs 
sa  mı Məm  mə  da  ğa Hü  sey  nov, bəs  tə  ka  rı Za  kir 
Ba  ğı  rov  dur. Film  də Ağa  da  daş Qur  ba  nov, Möh 
sün Sə  na  ni, Əta  yə Əli  ye  va, Mü  nəv  vər Kə  lən  tər 
li ki  mi ta  nın  mış sə  nət  kar  lar çə  ki  lib  lər. M.Kə  lən 
tər  li  nin “Axı  rın  cı na  maz”da oy  na  dı  ğı epi  zo  dik rol 
gör  kəm  li akt  ri  sa  nın ki  no  da son işi olub.

Lalə

İrəvanda Azərbaycan tarixi irsinin son qalığı – Təpəbaşı məhəlləsi
Tarixi xəritələr və arxiv sənədləri əsasında araşdırmanın təqdimatı keçirilib

əvvəli səh. 1-də

He yə tin üzv lə ri, həm çi nin Tər
tər ra yo nu nun iş ğal dan azad edi
lən Ta lış kən din də olub lar. Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi

tə si nin səd ri Anar Qu li yev kən
din ha zır la nan la yi hə si ba rə də, 
Döv lət Tu rizm Agent li yi səd ri nin 
müavi ni Aza də Hü sey no va kən
din döv lət baş çı sı nın son tap şı
rıq la rı na uy ğun ola raq tər tib olu
nan tu rizm in ki şaf kon sep si ya sı 
ba rə də mə lu mat ve rib lər.

Da ha son ra Ağ dam is ti qa mə ti
nə yo la dü şən he yət üzv lə ri Bər
dəAğ dam də mir yo lu nun, elə cə 
də Bər dəAğ dam, Ta lışTap qa
ra qo yun luQa şal tı sa na to ri ya sı 
av to mo bil yol la rı nın ti kin ti si iş
lə ri ilə ta nış olub lar. Gö rü lən iş
lər ba rə də “Azər bay can Də mir 
Yol la rı” QSCnin sədr müavi ni 
Hic ran Va le hov və Azər bay can 

Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent
li yi İda rə He yə ti nin səd ri Sa leh 
Məm mə dov mə ru zə lər edib lər.

Şah bu laq qa la sın da gö rü lən 
iş lər lə ta nış lıq za ma nı Şah bu
laq Tu rizm Komp lek si nin la yi hə
si ba rə də mə lu mat ve ri lib. Da ha 
son ra ANA MAnın Ağ dam mo bil 
sa hə dü şər gə si nə yo la dü şən iş
ti rak çı lar dü şər gə və mi na tə miz
lə mə iş lə ri ilə ta nış olub lar.

Ağ dam şə hə ri əra zi sin də he
yət üzv lə ri “Qa ra bağ” Re gional 
Elekt rik Şə bə kə si nin Rə qəm sal 
İda rəet mə Mər kə zi nə ba xış ke çi
rib, da ha son ra iq ti sa diy yat na zi ri 
Mi ka yıl Cab ba rov Ağ dam Sə na
ye Par kın da gö rül müş iş lər ba rə

də he yə tə ət raf ı mə lu mat ve rib.
He yət üzv lə ri həm çi nin Ağ

dam da in şa olu nan ya şa yış 
komp lek si nin ti kin ti iş lə ri ilə də 
ta nış olub lar.

Hey dər Əli yev Fon du tə rə fin
dən bər pa edi lən Ağ dam Cü mə 
məs ci din də gö rü lən iş lər ba rə də 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti nin kö mək çi si, Fon dun 
ic ra çı di rek to ru Anar Ələk bə rov 
ət raf ı mə lu mat ve rib. Da ha son
ra təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev 
he yə ti Ağ dam da 1 say lı tam or ta 
mək təb də apa rı lan ti kin ti iş lə ri
nin ge di şa tı ilə ta nış edib.

Sə fə rin so nun da Baş na zir 
və Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 

rəh bə ri nin baş çı lıq et di yi he yət 
Qa ra bağ iq ti sa di ra yo nu na da
xil olan iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də (Şu şa ra yo nu is tis na 
ol maq la) Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma
yən də li yi nin qə rar ga hın da ya ra
dı lan şə rait lə ta nış olub lar.

Sə fər müd də tin də ba xış ke
çi ri lən bü tün ye ni dən qur ma və 
bər pa iş lə ri nin, ha be lə inf rast
ruk tur la yi hə lə ri nin Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin tap
şı rıq la rı na uy ğun ye ri nə ye ti
ril mə si is ti qa mə tin də aidiy yə ti 
qu rum la rın rəh bər lə ri nə mü va
fiq gös tə riş lər və töv si yə lər ve
ri lib.

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa və 
quruculuq işləri necə gedir?
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