
Professor Tamerlan Əliyevin 
ölkəmiz üçün tibb sahəsində yüksək 
ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasın-
da da əvəzsiz xidmətləri olub. Bu gün 
onun elmi məktəbinin yetirmələrinin 
adları nəinki ölkəmizdə, hətta ölkə 
hüdudlarından kənarda da böyük 
ehtiramla çəkilir.

Əziz Əliyev kimi görkəmli 
şəxsiyyətin ailəsində boya-başa 
çatan gənc Tamerlan hələ uşaqlıq 
çağlarından alicənablıq, həssaslıq 
və ziyalılıq ruhunda tərbiyə alıb. 
1929-cu ildə Bakıdakı 3 nömrəli 
ibtidai məktəbdə oxumağa başla-
yıb, sonralar təhsilini 176 nömrəli 
orta ümumtəhsil məktəbində davam 
etdirib. 1940-cı ildə orta məktəbi “əla” 
qiymətlərlə bitirən Tamerlan Əliyev 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 
(indiki Azərbaycan Tibb Universiteti) 
müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil 
olub. O, təhsildə və ictimai işlərdə 
qazandığı nailiyyətlərə görə o zaman 
nadir hallarda rast gəlinən yüksək 
təltifə – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Fəxri Fərmanına layiq görülüb.

Tamerlan Əliyev əmək fəaliyyətinə 
1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun fakültə terapiyası kafed-
rasında (indiki daxili xəstəliklər kafed-
rası) başlayıb və ömrünün sonunadək 
burada çalışıb. Onun çoxcəhətli elmi 
tədqiqatlarının əsasını Azərbaycanın 
kurort amillərinin müalicəvi təsiri, 
endokrin sistem xəstəliklərinin pa-
togenezinin, klinikasının və müalicə 
üsullarının öyrənilməsi, qanın laxta-
lanma, əks laxtalanma və fibrinoliz 
sistemində patoloji şəraitdə baş 

verən dəyişikliklər və onların kor-
reksiya üsulları, miokard infarktının 
müalicəsi və digər problemlər təşkil 
edib. Həkimlik fəaliyyətinə başladığı 
ilk illərdə Naftalan neftinin orqanizmin 
reaktivliyinə təsirinin öyrənilməsinə 
böyük əmək sərf edən Tamerlan 
Əliyev 1954-cü ildə “Heyvan orqaniz-
minin immun reaktivliyinin Naftalan 
neftinin təsiri altında dəyişməsinin 
xarakteristikası” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
edib.

Professor Tamerlan Əliyev apardı-
ğı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə 
əsasən, 1969-cu ildə “Şəkərli diabetin 
müxtəlif formaları olan xəstələrdə pe-
riferik damarların vəziyyəti; metabo-
lizmin və qanın laxtalanmasının bəzi 
göstəriciləri” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə edərək tibb 
elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

1975-ci ildə Tamerlan Əliyevin 
şəxsi təşəbbüsü və səyi nəticəsində 
Fuad Əfəndiyev adına 4 nömrəli 
Bakı Şəhər Klinik Xəstəxanasının 
nəzdində 90 yerlik endokrinologi-
ya şöbəsi yaradılıb. Həmin dövrdə 
Tamerlan Əliyevin təşəbbüsü ilə daxili 
xəstəliklər kafedrasının nəzdində 
Azərbaycanda ilk dəfə intensiv kardi-
oloji yardım şöbəsi yaradılıb, reani-
masiya və intensiv terapiya bloku, 
funksional diaqnostika şöbəsi təşkil 
edilib.

Professor Tamerlan Əliyev 
Azərbaycanda kardioloji xidmət 
sisteminin təşkili sahəsinin inkişafı-
na böyük əmək sərf edib. Novator 
alimin təşəbbüsü ilə keçmiş SSRİ 

miqyasında ilk dəfə 4 nömrəli kli-
nik xəstəxananın nəzdində mio-
kard infarktı və şəkərli diabeti olan 
xəstələrin distansion diaqnostikası, 
təxirəsalınmaz yardımı, həmçinin 
intensiv terapiyası təşkil edilib. Bunun 
da nəticəsində respublikada həmin 
xəstəliklərdən ölüm faizi azalıb.

Tamerlan Əliyevin Azərbaycan tibb 
tarixi salnaməsinə qızıl hərflərlə yazıl-
mış xidmətlərindən biri də bilavasitə 
onun təşəbbüskarlığı, təşkilatçılığı 
ilə inşa edilərək fəaliyyətə başla-
yan Səhiyyə Nazirliyinin akademik 
C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat 
Kardiologiya İnstitutudur.

Görkəmli alim uzun illər Səhiyyə 
Nazirliyinin baş terapevti, Bakı 
Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş 
endokrinoloqu vəzifələrini yerinə 
yetirib, Səhiyyə Nazirliyinin IV Baş 
İdarəsinin məsləhətçisi, “Azərbaycan 
tibb jurnalı”nın redaksiya heyətinin 
üzvü olub. O, həmçinin Azərbaycan 
Tibb Universiteti nəzdində fəaliyyət 
göstərən terapiya ixtisası üzrə 
İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının 
sədri vəzifəsində çalışıb, bu sahə 
üzrə gənc elmi kadrların yetişməsinə, 
bacarıqlı, savadlı alimlər ordusu 
sıralarının artmasına qayğıkeşliklə 
rəhbərlik edib.

Tamerlan Əliyevin elmi 
məsləhətçiliyi və rəhbərliyi altında beş 
doktorluq və 25 namizədlik dissertasi-
yası yerinə yetirilib. Onun hazırladığı 
kadrlar Azərbaycanın hüdudların-
dan kənarda da uğurla fəaliyyət 
göstərərək müəllimlərinə başucalığı 
gətiriblər.

Professor 250-dən çox elmi 
əsərin, o cümlədən 12 monoqrafiya-
nın, dərslik və dərs vəsaitinin, meto-
dik tövsiyələrin, səmərələşdirici təklif 
və ixtiraların, həmçinin çox sayda 
elmi-kütləvi məqalənin müəllifi olub.

Professor Tamerlan Əliyevin 
müəllifi olduğu “Klinik-diaqnostik 
laborator tədqiqat üsulları”, “Şəkərli 
diabet haqqında ətraflı məlumat”, 
“Biokimyəvi tədqiqat üsulları”, “Şəkərli 
diabet”, “Prediabet”, “Karbohidrat 
mübadiləsinin pozulmaları və ürəyin 
işemik xəstəliyi”, “Şəkərli diabet 
zamanı qan dövranı pozulmaları və 
onların tənzimi”, “Endokrinologiya” 
və digər bu kimi elmi əsərləri indi də 

öz aktuallığını saxlayır, həkimlər və 
tələbələr tərəfindən geniş istifadə 
olunur.

Alimin uzun illərin təcrübəsi 
sayəsində əldə etdiyi praktik vərdişlər 
və nəzəri biliklər əsasında qələmə 
aldığı “Endokrinologiya” dərsliyi 
bu sahə üzrə Azərbaycan dilində 
yazılmış ilk irihəcmli, geniş əhatəli 
əsərdir. Alim, həmçinin tərcüməçilik 
işi ilə də məşğul olub. Onun “Klinik-
diaqnostik laborator tədqiqat üsulları” 
monoqrafiyası SSRİ Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisinə təqdim edilib 
və sərginin Qızıl medalını alıb. Bu 
monoqrafiya Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Mükafatına layiq görülüb.

Tamerlan Əliyev Türkiyə, ABŞ, 
Fransa, İngiltərə, Almaniya, Kana-
da, İsveçrə, Finlandiya və başqa 
ölkələrdə keçirilmiş elmi toplantılar-
da özünün maraqlı məruzələri ilə 
Azərbaycanı layiqincə təmsil edib.

Görkəmli alim səhiyyə, təhsil və 
elm sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə 
görə dövlət tərəfindən bir sıra fəxri 
ad, orden və medallara layiq görülüb.

Son dərəcə sadə, təvazökar, ob-
yektiv, incə və həssas qəlbli, yüksək 
mədəni səviyyəyə malik bir insan 
olan Tamerlan Əliyevin gəncləri elmə 
həvəsləndirən mütərəqqi ideyaları 
diqqətlə öyrəniləcək və həyatda daim 
öz tətbiqini tapacaq.

1997-ci il aprelin 7-də əbədiyyətə 
qovuşmuş unudulmaz alimin əziz 
xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayır və 
yad edilir.

 AZƏRTAC

Rusiyadan Ermənistana sərt təpki
Sergey Lavrov: Qarabağın Ermənistanın olması barədə bəyanatlar 

siyasi prosesin tənzimlənməsinə kömək etmir

Bu günlərdə Rusiyanın 
xarici işlər naziri Sergey Lav-
rovun “Valday” Beynəlxalq 
Diskussiya Klubunun XVI illik 
iclasında Dağlıq Qarabağ 
prosesinin nizamlanması 
haqqında verilən sualı ca-
vablandırması zamanı dediyi 
fikirlər də bunu təsdiqləyir. 
Rusiyalı diplomatın münaqişə 
ilə bağlı cavabı Erməmistana 
sərt təpki oldu. Xüsusilə də 
İrəvanda Avrasiya İqtisadi 
Birliyi forumunun keçirildiyi 
günlərdə rəsmi Moskvanın 
yeni geosiyasi konturlardan 
bəhs etməsindən, sent-
yabrın 30-da Rusiyanın 
Soçi şəhərində “Valday” 
Beynəlxalq Diskussiya Klubu-
nun XVI illik iclasının açılma-
sından sonra. Sergey Lav-
rovun cavabı Ermənistanın 
həyata keçirdiyi qeyri-kons-
truktiv siyasət fonunda tam 
nüfuzdan düşməsi, hətta 
işğalçı ölkəyə tərəfdaş 
olan dövlətlərin də etibarını 
itirməsindən xəbər verir.

“Valday” Beynəlxalq 

Diskussiya Klubu barədə 
bir qədər ətraflı məlumat 
vermək istərdik. Bu klub 
2004-cü ildə yaradılıb və ilk 
konfransı Rusiyanın Veliki 
Novqorod şəhərində, Valday 
gölünün sahilində keçirilib. 
Elə klubun adı da buradan 
götürülüb.

 Ötən illər ərzində dün-
yanın aparıcı ekspertlərinin 
görüş yerinə çevrilmiş bu 
klub öz tədqiqatlarında 
qlobal siyasət və iqtisadi 
proseslərin araşdırılmasına 
xüsusi yer verir. İndiyədək 
klubun işinə 74 ölkədən dün-
ya elmi birliyini təmsil edən 
1000-dən çox nümayəndə, 
o cümlədən Harvard, Ko-
lumbiya, Corctaun, Stenford, 
Karlton, Sarbonna, London, 
Qahirə, Tehran, Tokio, Təl-
Əviv uni versitetlərinin və 
digər universitetlərin tanın-
mış professorları qatılıblar. 
Finlandiya, Çexiya, Avstriya, 
Fransa, İtaliya, İran, CAR və 
digər ölkələrin prezidentləri 
və baş nazirləri “Valday” 
klubunun qonağı olublar. 

Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin klub yarandığı vaxtdan 
hər il diskussiyaların iştirakçı-
ları ilə görüşür və ətraflı fikir 
mübadiləsi aparır.

Müzakirələrin əsasını 
dünya sisteminin böhran-
dan çıxarılmasına dair 
qərarlar qəbul etmək üçün 
intellektual elitanın bir araya 
gətirilməsi təşkil edir. “Valday” 
Beynəlxalq Diskussiya Klubu 
beynəlxalq münasibətlər, 
qlobal siyasət, iqtisadiy-
yat, təhlükəsizlik, energe-
tika, sosiologiya və digər 
sahələrdə aparıcı ekspertlərlə 
əməkdaşlıq edir. Klub Asiya, 
Yaxın Şərq, Avroatlantika dia-
loqları kimi regional konfrans-
lar da təşkil edir. 

Rusiyanın xarici işlər 
naziri Sergey Lavrovun 
söylədiyi fikirlər Rusiya –
Ermənistan münasibətlərində 
yaranmış soyuqluğu bir daha 
təsdiqləyir. Rusiya Prezidenti 
V.Putinin bu vaxta qədər 
Nikol Paşinyanı baş nazir 
seçilməsi münasibətilə təbrik 
etməməsi, Ermənistana 

səfəri zamanı bu ölkənin 
sabiq prezidenti Koçaryanın 
arvadı ilə görüşməsi işğalçı 
ölkənin rəhbərinə qarşı say-
mazlığın göstəricisidir. Bunun 
əsas səbəblərindən biri də 
Nikol Paşinyanın yürütdüyü 
anlaşılmaz, qeyri-konstruk-
tiv siyasət, müxtəlif səpkili 
məsuliyyətsiz bəyanatları, 
beynəlxalq tədbirlərdə verdiyi 
vədləri “unutması”dır. 

S.Lavrov münaqişənin 
nizamlanmasında siyasi pro-
sesin yavaşıdığını və hələlik 
bu ləngiməni aradan qaldıra 
bilmədiklərini vurğulayıb. 
Təbii ki, bu ləngimənin əsas 
səbəbkarının Ermənistanın 
baş nazirinin sərsəm 
bəyanatları, siyasətdə 
piyada olması və işğalçı 
siyasətdən əl çəkməməsidir. 
Bunu S.Lavrovun “Qara-
bağın Ermənistanın olması 
barədə bəyanatlar siyasi 
prosesin tənzimlənməsinə 
kömək etmir” – deməsi də 
təsdiqləyir. Nikol Paşinya-
nın ünvanına səsləndirilən 
bu fikir münaqişənin ni-

zamlanmasında danışıqlar 
prosesinin ləngiməsinin 
əsas səbəbkarının birbaşa 
Ermənistan və onun baş 
nazirinin olmasından xəbər 
verir. Nazir deyib ki, ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri 
sıx əməkdaşlıq şəraitində 
çalışırlar. Onlar bu il üç 
dəfə xarici işlər nazirləri ilə 
görüşüblər, o cümlədən bu 
ilin aprelində Azərbaycanın 
və Ermənistanın xarici işlər 
nazirləri ilə də görüş ke-
çirilib: “İndi vəziyyət bir il 
əvvəlkindən sakitdir. Lakin 
siyasi proses yavaşıyıb və 
hələlik bu ləngiməni aradan 
qaldıra bilmirik. Tərəflər 
yetərincə ciddi bəyanatlar, 
o cümlədən Qarabağın 
Ermənistanın olması barədə 
bəyanatlar verirlər”. 

 Rusiyanın xarici işlər 
naziri münaqişənin nizam-
lanmasına dair dialoqun 
hələlik bərpa olunmadığını 
da diqqətə çatdırıb. ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri 
ilə birgə işlədiyini vurğula-
yan S.Lavrov deyib ki, bu, 
az sayda hallardan biridir ki, 
bizim məsələyə baxışımız 
tamamilə eynidir, bizim baza 
sənədlərimiz var: “Bizim 
dəfələrlə müzakirə olun-
muş baza prinsiplərimiz 
var. Bu prinsiplər əsasında 
məsələnin həllini axtaracağıq. 
Amma məsələnin həlli birba-
şa dialoq yolu ilə tapılmalıdır. 
Əlaqələr var, lakin nizam-
lanmaya dair dialoq hələlik 
bərpa olunmur”. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Ədliyyə Nazirliyində Xalq rəssamı 
Tahir Salahovla görüş

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən belə ziyalılar-
la, görkəmli mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri ilə mütəmadi görüşlər keçirilir, 
onların iştirakı ilə tədbirlər təşkil olunur.

Bu günlərdə Xalq rəssamı Tahir Sala-
hov Ədliyyə Nazirliyinin qonağı olub, böyük 
sənətkarla görüş keçirilib.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə Ədliyyə 
naziri Fikrət Məmmədov görkəmli rəssamı 
mehribanlıqla və səmimiyyətlə salamla-
yıb, onun zəngin yaradıcılığından, müasir 
təsviri incəsənətin inkişafında rolundan 
və dəyərli töhfələrindən bəhs edib, bir çox 
ölkələrin rəssamlıq akademiyalarının üzvü 
olan T.Salahovun mühüm xidmətlərinin 
daim yüksək qiymətləndirildiyini, çoxsay-
lı beynəlxalq mükafatlara və fəxri adlara, 
ölkəmizin ən ali təltiflərinə – “Heydər Əliyev” 
ordeninə, “Heydər Əliyev” mükafatına, “İstiq-
lal” və 1-ci dərəcəli “Əmək” ordenlərinə layiq 
görüldüyünü vurğulayıb.

Bildirilib ki, Tahir Salahovun 90 illik 
yubileyi ölkəmizdə geniş qeyd olunub. 
Bu münasibətlə təşkil olunmuş sərgidə 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin və 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı dahi 
rəssamın yaradıcılığına böyük ehtiramın 
və diqqətin təzahürü olub. Çoxsaylı ədliyyə 
işçilərinin də həmin möhtəşəm sərgi ilə 
tanışlığı unudulmaz zəngin təəssürat 
bağışlayıb. 

Həmçinin Tahir Salahovun ecazkar və 
monumental səhnə tərtibatçılığı ilə bəstəkar 

Fikrət Əmirovun “Kreml baleti” teatrının bu il 
Bakıda təqdim etdiyi “Min bir gecə” baletinin 
böyük maraqla izlənildiyi bildirilib. Çoxsaylı 
məşhur əsərləri ilə yanaşı, rəssam tərəfindən 
bəstəkarın hələ 50 il əvvəl yaradılmış portreti 
heyranlıqla yada salınıb. 

Nazir görkəmli rəssamın Ədliyyə Na-
zirliyi ilə sıx və isti münasibətlərini, mü-
asir ədliyyənin rəmzlərinin təsvirlərinin 
hazırlanarkən verdiyi dəyərli töhfələri qeyd 
edib.

Dövlətimizin hər zaman incəsənətə və 
sənət adamlarına xüsusi qayğı ilə yanaşdı-
ğını söyləyən Xalq rəssamı Tahir Salahov 
ümummilli lider Heydər Əliyev ilə bağlı 
xatirələrini bölüşüb, səmimi və möhkəm 
dostluğundan danışıb, ulu öndərlə həm sovet 
dönəmində, həm də müstəqillik illərində 
çoxsaylı görüşlərini xatırladıb, müxtəlif 
illərdə çəkdiyi rəsmlərindən, xalça üzərindəki 
əsərlərindən söz açıb. Rəssam böyük 
ustalıqla yaratdığı dahi şəxsiyyət – Heydər 
Əliyevin portretinin reproduksiyasını Ədliyyə 
Nazirliyinə hədiyyə edib.

Nazirliyin rəhbər işçilərinin iştirak etdikləri 
tədbirdə ədliyyə orqanları ilə səmərəli 
əməkdaşlığa görə böyük sənətkara yubiley 
medalı, həmçinin onunla bağlı tarixi arxiv 
sənədləri xatirə kimi təqdim olunub. 

Tahir Salahov, həmçinin Ədliyyə tari-
xi muzeyi ilə tanış olub və Fəxri qonaqlar 
kitabına ürək sözlərini yazaraq, xalqımızın 
rifahı naminə nazirliyin fəaliyyətində uğurlar 
arzulayıb.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.

Fəxri sertifikat 
 ICAO-nun 75 illiyi və 
ICAO Assambleyası-
nın Kanadanın Monreal 
şəhərində keçirilmiş 40-cı 
yubiley sessiyasına həsr 
edilmiş dünya forumu 
çərçivəsində təqdim 
edilmişdir. Azərbaycan 
nümayəndə heyətinə 
Dövlət Mülki Aviasiya 
Agentliyinin direktoru 
Arif Məmmədov rəhbərlik 
etmişdir.

Assambleyaya ICAO-
ya üzv olan 184 dövlət və 
70 beynəlxalq təşkilatdan, 
ümumilikdə 2600-dən çox 
iştirakçı qatılmışdır.

“Son illərdə 
Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 
diqqət və qayğısı sayəsində 
Azərbaycan mülki avi-
asiyası çox böyük uğurlara 
imza atmışdır. Aviasiya 
təhlükəsizliyinin bizim üçün 
hər zaman prioritet məsələ 

olaraq qaldığını xüsusi 
vurğulamaq istəyirəm. ICAO 
tərəfindən verilən belə fəxri 
mükafatlar bu uğurların 
növbəti təsdiqidir”, – deyə 

AZAL prezidenti 
Cahangir Əsgərov 
bildirmişdir.

“ICAO Şurasının 
bizim “Heç bir ölkə 
diqqətdən kənarda 
qalmayacaq” (No 
Country Left Be-
hind) təşəbbüsümüz 
çərçivəsində təsis et-

diyi mükafatlar vahid qlobal 
aviasiya şəbəkəmizi daha 
da təhlükəsiz edən ölkələrə 
daha çox diqqət ayırmaq 
üçün nəzərdə tutulmuşdur”, 
– deyə ICAO-nun preziden-
ti Olumuiva Benard Aliu 
bildirmişdir.

“Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-nin mətbuat 
xidməti bildirir ki, ICAO 
Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının ixtisaslaş-
mış qurumu olub, bütün 
dünyada beynəlxalq mülki 
aviasiyanın təhlükəsiz və 
nizamlı inkişafına yardım 
məqsədilə 1944-cü ildə 
təsis edilmişdir. Azərbaycan 

 1992-ci ildən ICAO-nun 
üzvüdür.

“Xalq qəzeti”

Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı  laureatı, 
professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasından 98 
il ötür. T.Əliyev 1921-ci il oktyabrın 3-də Naxçıvanın 
Şahtaxtı kəndində, görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin 
ailəsində dünyaya göz açıb. Azərbaycan tibb elminin 
müasir istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, dünya 
səviyyəsinə çıxmasında, tibbi tədqiqatlardan dəyərli 
nəticələr əldə edilməsində Tamerlan Əliyevin əvəzsiz 
xidmətləri olub. O, olduqca mənalı bir insan, alim, həkim, 
pedaqoq ömrü yaşayıb, bütün həyatını Azərbaycan tibb 
elmi və səhiyyəsinin tərəqqisinə həsr edib, çox sayda 
elmi-tədqiqat işləri ilə elmimizə misilsiz töhfələr verib. 

Azərbaycan tibb elminin dünya səviyyəsinə 
çıxmasında Tamerlan Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir
GÖRKƏMLI ALIMIN ANADAN OLMASINDAN 98 IL ÖTÜR

SSRİ-nin və Azərbaycanın Xalq rəssamı, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, Dövlət mükafatları laureatı Tahir Salahov parlaq 
ənənələrə malik müasir Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli 
nümayəndələrindəndir. Onun mövzu və janr zənginliyi, bədii forma 
əlvanlığı və estetik kamilliyi ilə seçilən rəsm əsərləri milli sənət 
xəzinəmizin qızıl fonduna daxildir. Yaratdığı tablolardan ibarət 
sərgilər rəssama ölkəmizdə və onun hüdudlarından uzaqlarda böyük 
şöhrət qazandırıb. Dahi fırça ustasının anadan olmasının 90 illik 
yubileyi münasibətilə keçirilən silsilə tədbirlər, o cümlədən şəxsi 
kolleksiyasından və digər ekspozisiyalardan ibarət təşkil edilmiş 
rəsm sərgisi xüsusilə yaddaqalan olub. 

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində 
danışıqların səngiməsinin səbəbi işğalçı 
ölkənin baş nazirinin sərsəm bəyanatları, 
beynəlxalq tədbirlərdə dediklərini sonradan 
danmasıdır. Nikol Paşinyanın münaqişə ilə 
bağlı verdiyi bəyanatlar bir daha təsdiqləyir 
ki, işğalçı ölkənin rəhbəri bu məsələdən 
tamamilə bixəbərdir və beynəlxalq təşkilatların 
münaqişənin nizamlanması ilə əlaqədar həyata 
keçirdiyi tədbirlərə hörmətsizlik edir. 

ICAO Azərbaycanın 
mülki aviasiya sahəsində 

uğurlarını yüksək 
qiymətləndirmişdir

Beynəlxalq Mülki Aviasiya 
Təşkilatı Şurasının Rəyasət 
Heyəti (ICAO) aviasiya 
təhlükəsizliyinə nəzarət 

sahəsində yüksək nailiyyətlərinə görə 
Azərbaycan mülki aviasiyasını təltif 
etmişdir.
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