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ADA Universitetinin müəllim və tələbələri şərəf andı içiblər

 � Sentyabrın 10-da ADA Universitetinin 
müəllim və tələbələrinin şərəf andını içmələri mərasimi 
keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət himninin səsləndirilməsi 
ilə başlanan tədbir ADA 
Universitetində təhsil alan 
tələbələrin öz ölkələrinin bay-
raqlarını səhnəyə gətirmələri ilə 
davam edib.

Tədbirdə Şərəf Məcəlləsini 
bu tədris ilində universitetə yeni 
qəbul edilmiş 540 bakalavr, 130  
magistr, 35 müəllim imzalayıb.

Qeyd olunub ki, ADA 
Universitetində şərəf andının 
içilməsi hər yeni tədris ilinin 

əvvəlində keçirilən ənənəvi 
mərasimdir. Universitetə bu 
il qəbul olunan tələbələr, işə 
yeni başlayan müəllim və heyət 
üzvləri şərəf andını içərək Şərəf 
Məcəlləsini imzalamaqla bu ali 
məktəbin akademik əxlaq və 
dürüstlük prinsiplərinə sadiq 
qalacaqlarına söz verirlər.

Şərəf Məcəlləsi beş 
akademik əxlaq və dürüstlük 
prinsipindən ibarətdir: “Yalan 
danışma! Aldatma! Plagiatlıq 
etmə! Ayrı-seçkilik salma! Bu 
prinsipləri pozmaqda başqala-

rına yardım etmə!”. ADA Uni-
versitetinin fəlsəfəsi akademik 
əxlaq və dürüstlüyün sanksiya, 
qadağa və hədələrin tətbiqi ilə 
deyil, bu dəyərləri yüksək tutan 
akademik mədəniyyətin aşı-
lanmasına arxalanır. Bir qayda 
olaraq, tədris ilinin əvvəlində 
yeni tələbələr akademik 
əxlaqın dünyada ümumi qəbul 
edilmiş standartları barədə 
maariflənmək üçün dekanlar 
və müəllimlər ilə müzakirə 
panelləri keçirirlər.

Tədbirdə ADA Universi-
tetinin rektoru Hafiz Paşayev 
qısa müddətdə əldə edilən 
nailiyyətlərdən, təhsil ocağın-

dakı sürətli inkişafdan söz açıb, 
uğurların davamlı olacağını 
bildirib. Rektor bu tədris ilində 
600-dək müəllim və tələbənin 
universitetə qəbul olunduğunu 
diqqətə çatdırıb. H.Paşayev 
builki məzunların 85 faizdən 
çoxunun ilk üç ayda işlə təmin 
olunduğunu vurğulayıb. Rektor 
universitetə qəbul olunan 
yerli və xarici tələbələri, o 
cümlədən müəllimləri yeni dərs 
ili münasibətilə təbrik edib, 
müvəffəqiyyətlər arzulayıb.

Sonra ADA Universitetinin 
himni səsləndirilib. 

Tədbir konsert proqramı ilə 
davam edib. 

Ölkəmizdə  bütün din nümayəndələri rahat və təhlükəsiz 
yaşayır, məzhəb ayrı-seçkiliyindən əziyyət çəkmirlər  

 � Sentyabrın 11-də Məhərrəmlik ayı başlayır, ayın 20-də isə Aşura 
qeyd ediləcək. Bu tarixlə bağlı əvvəlcə onu xatırladaq ki, sovet dövründə Aşura 
mərasimləri qadağan olunsa da, Azərbaycanda insanlar anım mərasimlərini 
açıq-gizli keçirir, kədərlərini izhar edirdilər.

Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə 
qovuşandan sonra ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən dövlət-din münasibətlərində yeni 
mərhələ başlandı, dövlət-din siyasəti uğurla 
davam etdirildi, tolerantlıq və birgəyaşayış 
mühitinin nümunəvi modeli formalaşdırıldı, 
respublikamız dünyada multikulturalizm 
mərkəzlərindən biri kimi tanındı.   

Son  illərdə Azərbaycanda keçirilən 
çoxsaylı forumlar və bu tədbirlərdə 
bəşəriyyəti son dərəcə narahat edən 
təhlükəsizlik problemlərinin həllinə yönələn 
çağırışlar da buna əyani sübutdur. Eləcə 
də Azərbaycan dövlətinin din siyasətini 
digər müsəlman ölkələrindən fərqləndirən 
amillərdən biri də onun hər hansı məzhəbə 
deyil, İslamın təməl prinsiplərinə 
söykənməsidir. Bu gün ölkəmiz vəhdət, 
həmrəylik prinsiplərinin bərqərar olmasına 
böyük səylə çalışır. Ona görə də respubli-
kamızda  bütün din nümayəndələri rahat 
və təhlükəsiz yaşayır, məzhəb ayrı-
seçkiliyindən əziyyət çəkmirlər. Bunun 
da nəticəsində Azərbaycanın dünyada 
sülhpərvər bir ölkə kimi nüfuzu getdikcə 
artır.

Ümumiyyətlə,  Azərbaycanda hər 
zaman  qarşılıqlı etimada və hörmətə 
əsaslanan mütərəqqi milli-mədəni və dini 
münasibətlər hökm sürüb, tarixən İslam 
dininin müxtəlif təriqətlərinin birgəyaşayışı 
mövcud olub, təriqət baxımından qarşı-
durma müşahidə edilməyib. Bu gün də 
məscidlərdə müxtəlif təriqətlərin daşıyıcıları 
dini ayinlərini bir yerdə icra edirlər, bir-
birinə hörmətlə yanaşırlar.

Bu gün dünyada, xüsusilə də müsəlman 
aləmində radikal qüvvələrin terror 
və təxribatçılıq fəaliyyəti nəticəsində 
müharibə və qırğınların artdığı bir şəraitdə 
Azərbaycanda dövlət-xalq birliyi sayəsində 
ictimai asayiş və əmin-amanlıq hökm sürür. 
Amma sirr deyil ki, respublikamızda  da  
bəzi qüvvələr dövlətin daxili işlərinə qarışır, 
məzhəb ayrı-seçkiliyi, dini ayrı-seçkilik 
salmaq istəyir, din pərdəsi adı altında siyasi 
sabitliyi pozmağa cəhd göstərirlər.

Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzu-
nun artmasını, Azərbaycandakı sabitliyi və 
inkişafı istəməyən həmin  xarici dairələr 
respublikamıza qarşı pozuculuq fəaliyyəti 
ilə məşğul olurlar. Gizli deyil ki, respub-
likamızda bəzi gənclər bu kimi dairələrin, 
ekstremist təşkilatların yalan vədlərinə 

aldanaraq radikal təsirlərə məruz qalırlar.
Ancaq bu məkrli planlar heç vaxt 

baş tutmayıb və baş tutmayacaq. Çünki 
Azərbaycan bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi, 
tolerant ölkədir. Respublikamızda  dindarlar 
üçün hər cür şərait yaradılıb, bütün dinlərə 
münasibət eynidir. Bu, Azərbaycanın dövlət 
rəhbərinin siyasətidir və bu siyasət öz 
bəhrəsini verir.

Xalqımız Konstitusiya quruluşunun 
əsaslarına və dövlətçiliyə qarşı təxribat 
xarakterli dini şüarların səsləndirilməsini, 
vətəndaşların din pərdəsi altında 
dövlətə qarşı itaətsizliyə çağırılmasını, 
məzhəb və etnik zəmində qarşıdurmaya 
təhriki qətiyyətlə pisləyir. Eyni zaman-
da, vətəndaşlarımız dövlətimizin belə 
əməllərə qarşı layiqli addımlar atacağı-
na, məkrli qüvvələrin İmam Hüseyn (ə) 
təziyadarlığından siyasi təxribatlar üçün 
istifadəsinə heç vaxt imkan verməyib.  

Din xadimlərimiz və dindarlarımız da  
respublikamızdakı mövcud sabitliyin qorun-
ması üçün çalışır, dindən sui-istifadə edərək 
məhərrəmlik mərasimlərində qarşıdurma 
yaratmağa çalışan qüvvələrə qarşı ayıq-sa-
yıq olmağı diqqətdə saxlayırlar.  

İslamın müqəddəs aylardan olan 
Məhərrəm ayı Həzrət Peyğəmbərin (s) 
buyurduğu kimi, müharibə və münaqişələrin 
qadağan edildiyi aylardandır. Lakin 
təəssüflər olsun ki, bu ayın 11-ci, yəni Aşura 
günü İslam tarixinə Həzrət Peyğəmbərin (s) 
əziz nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissəlamın və 
Əhli-Beyt (ə) tərəfdarlarının haqq uğrun-
da şəhadətə yetişdiyi bir gün kimi daxil 
olub. Ona görə də bütün İslam dünyasında 
olduğu kimi, ölkəmizdə də həmin gün İmam 
Hüseyn (ə) əzadarlığı, Peyğəmbər nəvəsinin 
iman, mənəviyyatın saflığı uğrunda 

mübarizəsi yad edilir. Amma bu mərasimdə 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) Qazılar 
Şurasının sentyabrın 4-də Məhərrəmlik ayı 
ilə bağlı verdiyi fətvada bildirildiyi kimi,    
bədbinlik əhval-ruhiyyəsi deyil, Vətən və 
iman sevgisinin təcəssümü, işğal olunmuş 
Qarabağ torpaqlarının azad edilməsi uğrun-
da mübarizədə fədakarlıq və dəyanət örnəyi 
təlqin olunmalıdır.

Müqəddəs Məhərrəm ayında dindarla-
rımız torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda 
canlarından keçən, o cümlədən Qarabağ, 
Xocalı şəhidlərinin fədakarlıq nümunəsini 
bir daha diqqətə çatdırmalı, Ali Baş Ko-
mandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın 
işğaldan tezliklə azad olunması üçün dualar 
etməlidirlər.

Yeri gəlmişkən, Aşura mərasimlərində 
bəziləri özlərini zəncirləyir, hətta bu zaman 
xəsarət yetirməkdən belə çəkinmirlər. 
Halbuki İslamda insanın öz-özünə zərər 
yetirməsi, zəncir vurması yasaqdır. 
Təəccüblüdür, zəncirləməklə, döyməklə yas 
saxlamaq, kədər ifadə etmək hansı məntiqə 
sığır?!.

Bu il Aşura günü məktəb dövrünə 
təsadüf edir. Buna görə də şagirdlərin dərs 
davamiyyəti ciddi nəzarətdə saxlanılmalı,  
onların tədrisdən yayınıb mərasimlərə qatıl-
masının qarşısı alınmalıdır. 

Qeyd edək ki, son illər təziyə günlərində 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşəbbüsü 
ilə gerçəkləşən və xalqımız tərəfindən 
təqdir edilən tibbi ehtiyaclar üçün Kərbəla 
şəhidlərinin xatirəsinə qan verilməsi 
aksiyalarının təşkili ən münasib əzadarlıq 
nümunəsidir və bu örnək din xadimləri 
tərəfindən də təbliğ edilir. Şübhəsiz ki, bu 
dəfə də Aşura mərasimlərində bu humanist 
ənənə davam etdiriləcəkdir. 

Ümumiyyətlə, Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin təşəbbüsü ilə reallaşan və təziyə 
günlərində ehtiyacı olan xəstələr üçün 
təşkil edilən İmam Hüseyn xatirinə könüllü 
qanvermə aksiyaları indiyədək cəmiyyət 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Son illərdə 
respublika Səhiyyə Nazirliyi də Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin başlatdığı bu kam-
paniyaya dəstək əlaməti olaraq məscidlərlə 
yanaşı, ibadət məkanlarına yaxın ərazilərdə 
yerləşən tibb məntəqələrində (xəstəxana və 
poliklinikalarda) də qanvermə aksiyalarının 
həyata keçirilməsini uğurla təmin edib və 
aksiyanın bu il də yüksək səviyyədə realla-
şacağı şübhəsizdir.

 Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Çexiyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini 
Azərbaycanın xarici işlər nazirinə təqdim edib

 � Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 
sentyabrın 10-da Çexiyanın Azərbaycana yeni təyin 
olunmuş səfiri Milan Ekert ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
nazir Elmar Məmmədyarov 
Milan Ekerti ölkəmizdə səfir 
təyin olunması münasibətilə 
təbrik edib.

Səfir Milan Ekert 
etimadnaməsinin surətini nazir 
Elmar Məmmədyarova təqdim 
edib.

Diplomat fəaliyyəti 
dövründə Azərbaycan ilə Çe-
xiya arasında ənənəvi dostluq 
münasibətlərinin inkişafı üçün 
səylə çalışacağını diqqətə çatdı-
rıb. O, Azərbaycanın regionda 

Çex Respublikasının strateji 
və etibarlı tərəfdaşı olduğunu 
vurğulayıb.

Görüş əsnasında 
Azərbaycan ilə Çexiya arasın-
dakı münasibətlərin mövcud 
vəziyyəti və gələcək inki-
şaf perspektivləri nəzərdən 
keçirilib. Ölkələrimiz arasın-
da iqtisadi-ticarət və turizm 
əlaqələrinin daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün böyük potensi-
alın mövcud olduğu qeyd edilib. 
Həmçinin fəaliyyətə başlamış 
Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir 
yolu xəttinin ikitərəfli ticarət 
münasibətlərinin inkişafına 

töhfə verəcəyinə əminlik ifadə 
olunub.

Nazir Elmar Məmmədyarov 

səfir Milan Ekertə fəaliyyətində 
uğurlar arzu edib.

Xorvatiya ölkəmizin yaxın dostlarından birinə çevrilib
 � Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İlham 

Əliyevin yaxın və uzaq ölkələrə səfərlərini hər dəfə 
dərin maraqla izləyirəm. Dövlətimizin xarici siyasət 
sahəsindəki bir-birindən parlaq uğurları hamı kimi 
mənim də qəlbimdə sevinc və qürur hissləri doğurur. 

Dövlət başçımızın bir neçə 
gün əvvəl Xorvatiyaya rəsmi 
səfəri, paytaxt Zaqrebdə xanım 
həmkarı Kolinda Qrabar-Kita-
roviç, bu ölkənin digər rəsmiləri 
ilə keçirdiyi uğurlu, səmərəli 
müzakirələr məndə bu ölkəyə, 
onun tarixinə, mədəniyyətinə 
böyük maraq oyatdı. Yaddaşımı 
bir daha təzələməyə çalışdım, 
internetdəki məlumatları gözdən 
keçirdim. 

Balkanlarda yerləşən 
Xorvatiya Azərbaycan kimi 
gənc, müstəqil dövlətdir. Avropa 
İttifaqının üzvüdür.  Xorva-
tiya hökuməti özünün enerji 
siyasətini şaxələndirməyə çalışır 
və bu sahədə Azərbaycan kimi 

etibarlı tərəfdaşla sıx əlaqələr 
qurmaqda maraqlıdır. Ölkəmiz, 
öz növbəsində, xorvatiyalı 
iş adamlarının gəmiqayırma, 
turizm və başqa sahələrdə 
təcrübəsindən bəhrələnə bilər.    

Əlbəttə, iki gənc müstəqil 
dövlət arasında iqtisadi 
əlaqələrin güclənməsi va-
cib amildir. Təbii ki, işgüzar 
əlaqələr, öz növbəsində, xalqlar, 
insanlar arasında mədəni bağ-
lılığı daha da gücləndirir. Bu 
gün dərin inamla demək olar ki, 
Xorvatiya ölkəmizin yaxın dost-
larından biridir. Azərbaycanın 
dostlarının artmasına yalnız 
sevinmək olar! 

Məni sevindirən həm də 

odur ki, möhtərəm Preziden-
timiz İlham Əliyev dünyanın 
hər hansı bir  ölkəsinə səfər 
edərkən, keçirdiyi bütün 
yüksək səviyyəli görüşlərdə 
Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
ədalətli həllinin vacib olduğunu 
vurğulayır. Dövlətimizin başçısı 
hər dəfə haqlı olaraq vurğulayır 

ki, problemin ədalətli həllinin 
yubadılması regionda, eləcə 
də bütün dünyada sülh və 
təhlükəsizliyə böyük təhlükə 
törədir.

Əlbəttə, Azərbaycan 
Qarabağ probleminin sülh yolu 
ilə həllinə tərəfdardır. Lakin, 
bu, baş verməzsə, xalqımızın 
qeyrətli oğul və qızları silaha 
sarılaraq torpaqlarımızı yağı 
düşməndən azad edəcəklər. 
Xalqımızın buna tam hüquqi və 
mənəvi haqqı çatır! 

Bəli, dünya görür və 
eşidir ki, özgə torpaqlarını 

işğal edən Ermənistan dövləti 
təcavüzkardır. Təcavüzkar isə 
mütləq cəzalandırılmalıdır.

Minaxanım ƏSƏDLİ,  
Azərbaycan Turizm və 

Menecment Universitetinin 
professoru

Bakıda Özbəkistanın milli bayramı 
münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub

 � Özbəkistanın Azərbaycandakı səfirliyi 
ölkəsinin milli bayramı - Dövlət müstəqilliyinin 27-ci 
ildönümü münasibətilə sentyabrın 10-da rəsmi qəbul 
təşkil edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycan Respublikasının 
Baş naziri Novruz Məmmədov 
rəsmi qəbulda iştirak edib.

Tədbir hər iki ölkənin 
dövlət himnlərinin 
səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Səfir Şerzod Fayziyev 
tədbirdə çıxış edərək ölkəsinin 
müstəqillik tarixindən da-
nışıb. O, Özbəkistanda 
həyata keçirilən islahatların 
əhəmiyyətindən söhbət açıb, bu 
islahatların ölkənin inkişafına 
xidmət etdiyini deyib. 

Səfir vurğulayıb ki, 
Xəzəryanı ölkələrlə dost-
luq əlaqələrinin inkişaf 
etdirilməsi Özbəkistan üçün 
prioritetdir. O, ölkəsinin 
Azərbaycan ilə əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsinə 
önəm verdiyini qeyd edib. 
“Əməkdaşlığın inkişafında yeni 
mərhələnin şahidi oluruq. Sıx, 
etibarlı münasibətlərimiz dərin 
köklərə əsaslanır. Əminəm ki, 
əməkdaşlığımız dostluq və 
qardaşlıq münasibətlərimizi 

daha da möhkəmləndirəcək. 
Münasibətlərimiz xalqlarımı-
zın mənafeyinə uyğun olaraq 
gələcəkdə daha da inkişaf 
edəcək”, - deyə səfir bildirib. 

Rəsmi qəbulda çıxış edən 
Baş nazir Novruz Məmmədov 
əlamətdar bayram münasibətilə 
Azərbaycan Prezidenti və 
Hökuməti adından Özbəkistan 
xalqını təbrik edib. Ölkələrimiz 
arasındakı əlaqələrin milli-
mənəvi və mədəni dəyərlərlə 
bir-birinə sıx bağlı olan 
xalqlarımızın iradəsindən 
qaynaqlandığını söyləyən Baş 
nazir münasibətlərimizin belə 
möhkəm təməllər üzərində 
inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəlməsinin 
məmnunluq doğurduğunu 
vurğulayıb. O bildirib ki, 
ölkələrimiz arasında mövcud 
olan qarşılıqlı siyasi etimad və 
dialoq əməkdaşlığımızın daha 
da inkişafına və dərinləşməsinə 
zəmin yaradır. 

Əlaqələrimizin inkişafın-
da dövlətlərimizin başçıları-

nın səmimi münasibətlərinin 
rolunu qeyd edən Nov-
ruz Məmmədov qardaş 
Özbəkistanın dövlətçiliyin 
möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində, sosial-iqtisadi 
sahədə əldə etdiyi uğurların, 
onun beynəlxalq aləmdə artan 
nüfuzunun bizi sevindirdiyini 
söyləyib. Baş nazir ölkələrimiz 
arasında iqtisadi əlaqələrin inki-
şafında Azərbaycan Respublika-
sı ilə Özbəkistan Respublikası 
arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Hökumətlərarası Komissiyanın 
rolunu vurğulayıb. 

Azərbaycanın öz tərəfdaşları 
ilə birgə bütün istiqamətlərdə 
böyük nəqliyyat və enerji inf-
rastrukturu layihələrini həyata 
keçirdiyini söyləyən Baş nazir 
Asiyadan Avropaya yükdaşıma-
larda ən qısa yol olan Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
Özbəkistan üçün əlverişli imkan 
olduğunu vurğulayıb. O əlavə 
edib ki, Azərbaycan-Özbəkistan 
əlaqələrinin genişlənməsi və 
dərinləşməsi Cənubi Qafqaz 
və Mərkəzi Asiya region-
larında sülhün, sabitliyin 
möhkəmlənməsinə xidmət 
edir. Bu baxımdan iqtisadi-ti-
cari, humanitar, təhlükəsizlik, 
elm, təhsil, incəsənət, 

gənclər və idman sahələrində 
əməkdaşlığımızın inkişaf 
etdirilməsində maraqlıyıq. 

Daşkənd şəhərindəki 
Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin iki ölkə arasında 
humanitar əlaqələrin inkişafın-
da mühüm rolunu qeyd edən 
Novruz Məmmədov, bu baxım-
dan dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
"Xəmsə"sinin özbək dilinə 
tərcümə edilərək nəşr olunması-
nın əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Baş nazir bildirib ki, 
ölkələrimiz beynəlxalq 
təşkilatlarda da fəal qarşılıq-
lı dəstək nümayiş etdirirlər. 
Özbəkistanın Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həllində 
Azərbaycanın beynəlxalq 
hüquq normalarına, dövlətlərin 
suverenliyi, ərazi bütövlüyü, 
sərhədlərin toxunulmazlığı 
prinsiplərinə əsaslanan haqlı 
mövqeyinə nümayiş etdirdiyi 
dəstəyi yüksək qiymətləndiririk. 

Novruz Məmmədov 
ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin daha da 
möhkəmlənəcəyinə əminliyini 
ifadə edib.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 381                                                                                                                            Bakı şəhəri, 10 sentyabr 2018-ci il
Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Turizm Agentliyinin tabeliyində olan 
“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksi-
nin Müdiriyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər 
və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 17 iyun tarixli 
196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinin strukturu-
na daxil olmayan tabeliyindəki qu-
rumların Siyahısı”nda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
7 iyun tarixli 254 nömrəli qərarında 
və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 7 iyun tarixli 
255 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin strukturuna daxil olmayan 
tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda 
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Tu-
rizm Agentliyinin tabeliyində olan “Şahdağ” 
Qış-Yay Turizm Kompleksinin Müdiriyyəti 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Na-
zirliyinin tabeliyinə verilsin.

2. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 17 iyun tarix-
li 196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin strukturuna daxil olma-
yan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 7 iyun tarixli 254 nömrəli qərarından 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1353) “7.4-
cü,” sözü çıxarılsın.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 7 iyun tarixli 255 
nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 6, 
maddə 1354) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 
qurumların Siyahısı”nın 4.2-ci bəndi ləğv 
edilsin.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respub-
likasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Turizm Agentliyi bu qərardan irəli gələn 
məsələləri həll etsinlər.

Yaqub EYYUBOV 
Azərbaycan Respublikası  

Baş nazirinin  
birinci müavini

Hikmət Hacıyev: Ermənistan rəhbərliyi qəsdən və ya bilməyərəkdən 
vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edən açıqlamalar verir

Ermənistanın Baş nazirinin Moskvada 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini 
öz təsəvvüründə Ermənistanın bir hissəsi 
hesab etməsi beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın qətnamələrinə hörmətsizlik və ATƏT-in 
Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi 
ilə aparılan danışıqlar prosesinə zərbədir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri 
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın 
Moskvada Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
ilə bağlı açıqlamasını şərh edən Xarici İşlər 
Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri 
Hikmət Hacıyev deyib.

“Bununla, Baş nazir səviyyəsində 

Ermənistanın əsl niyyətinin münaqişənin danı-
şıqlar yolu ilə həll edilməsi deyil, Azərbaycan 
ərazilərinin qanunsuz işğalını davam 
etdirmək olduğu nümayiş etdirilir. Ermənistan 
rəhbərliyi qəsdən və ya bilməyərəkdən 
vəziyyətin gərginləşməsinə xidmət edən bu 
kimi açıqlamanı ATƏT-in Minsk Qrupunun 
həmsədr ölkələrindən birinin paytaxtın-
da və həmsədrlərin vasitəçiliyi ilə nazirlər 
səviyyəsində Nyu-Yorkda keçirilməsi plan-
laşdırılan görüş ərəfəsində edir. Həmçinin bu 
açıqlama ATƏT-in Baş katibinin Azərbaycana 
planlaşdırılan səfəri ərəfəsinə təsadüf edir”, 
- deyə XİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri 
söyləyib. 

Açıqlamada bildirilir ki, yaxın zamanda 
Ermənistan rəhbərliyinin münaqişənin subs-
tantiv danışıqlar yolu ilə həllində, regionda 
davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasın-
da, yoxsa son iki onillik ərzində Ermənistan 
rəhbərliyində olan səhra komandirlərinin 
müharibə siyasətini davam etdirməkdə maraqlı 
olduğu bəlli olacaq. 

Hikmət Hacıyev bir daha vurğula-
yıb ki, bu kimi açıqlamalarla vəziyyətin 
gərginləşməsinə görə məsuliyyət tam şəkildə 
Ermənistan və onun rəhbərliyinin üzərinə 
düşür.


