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 M.Vardanyanın qeyd etdiyi “başqa 

dillərə məxsus olan” həmin 8-10 min 
coğrafi ad məhz göstərilən torpaqlardan 
deportasiya edilmiş azərbaycanlılara 
məxsusdur.

... Elmə yaxşı məlumdur ki, ermənilər 
Cənubi Qafqazın aborigen əhalisi deyil. 
Tarixi həqiqət bundan ibarətdir ki, onlar 
Cənubi Qafqaza gəlmə etnosdur. Bunu 
ilk mənbələrə əsaslanan tədqiqatlar 
çoxdan sübut etmişdir. Ermənilərin 
əcdadları hesab olunan tayfalar təqribən 
eramızdan əvvəl  I minilliyin ortaların-
da Fərat çayının yuxarılarında peyda 
olmuşlar. Onlar bura Balkan yarımada-
sından köçüb gəlmişlər.

Azərbaycan xalqının ulu babaları 
hələ ermənilərin Asiyada peyda olma-
sından çox-çox əvvəllər Cənubi Qafqaz 
da daxil olmaqla, böyük bir regionda 

yüksək mədəniyyət formalaşdırmış, 
Arazdan cənubda Manna və Atropatena, 
şimalda isə qüdrətli Albaniya dövlətini 
yaratmışlar. Azərbaycan Albaniya 
dövləti Araz çayından şimaldakı bütün 
Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən 
tarixi Qarabağ da daxil olmaqla, Araz 
və Kür çayları arasındakı ərazini əhatə 
edirdi. Albaniya dövlətinin süqutun-
dan sonra Araz çayından şimaldakı 
Azərbaycan torpaqları bütün tarixi 
dövrlərdə ya Azərbaycan dövlətlərinin, 
ya da müxtəlif türk-müsəlman impe-
riyalarının tərkibinə daxil olmuşdur. 
Belə ki, 1918-ci ilədək Cənubi Qafqaz 
ərazisində heç bir erməni dövləti olma-
mışdır.Tarixi reallıq və ilk mənbələrin 
təsdiq etdiyi həqiqət belədir! Bu gün 
Cənubi Qafqazda başlıca gərginlik 
ocağı olan erməni dövlətinin yaradılması 
ideyasının əsası lap yaxın dövrdə – XIX 
əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının 
regionu ələ keçirmək məqsədilə İran 
və Türkiyəyə qarşı apardığı işğalçılıq 
müharibələri dövründə qoyulmuşdur. 
Həmin dövrdə Rusiya özünə Cənubi 
Qafqazda etibarlı dayaq yaratmaq üçün 
xristian amilindən istifadə etdi.

Bu məqsədlə yenicə işğal olunmuş 
Şimali Azərbaycan torpaqlarına, əsasən 
də keçmiş Azərbaycan dövlətlərinin 
– İrəvan, Naxçıvan və Qarabag xanlıq-
larının ərazisinə İrandan və Türkiyədən 
kütləvi surətdə ermənilər köçürüldü.

Erməni köçkünlərini yerli türk-
müsəlman əhali üzərinə qaldır-
maq məqsədilə imperator I Nikolay 
azərbaycanlıların ümumxalq bayramı 
olan Novruz bayramı günü – 1828-ci 

il martın 21-də Azərbaycan torpaqları 
olan İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının 
ərazisində “Erməni vilayəti” adlanan bir 
vilayətin yaradılması barədə fərman 
imzaladı. Yeni yaradılmış “Erməni 
vilayəti”nin ərazisinə daxil edilən 1111 
kənddən yalnız 62-sində ermənilər 
yaşayırdı. Onlar da 1828-ci ilədək 
buraya köçürülmüş ermənilər idilər. Yeri 
gəlmişkən, göstərilən 62 kəndin ancaq 
14-nün adı erməni mənşəli idi. “Erməni 
vilayəti”nin yaradılmasından sonra əzəli 
Azərbaycan torpaqlarının bura Çar 
Rusiyası tərəfindən köçürülüb gətirilmiş 
ermənilər tərəfindən etnik təmizlənməsi 
dövrü başlandı. Azərbaycan xalqını 
öz ata-baba torpaqlarından məhrum 
etmək məqsədilə ona qarşı saysız-he-
sabsız deportasiyalar və soyqırımları 
həyata keçirildi. Nəticədə Azərbaycan 
torpaqlarının kütləvi surətdə ermənilərlə 
məskunlaşdırılması prosesi həyata 
keçirildi. Rus tədqiqatçısı N.Şavrov 
1911-ci ildə yazırdı: Hazırda Cənubi 
Qafqazda yaşayan 1 milyon 300 min 
erməninin  bir milyondan çoxu yerli 
əhali deyil və buraya bizim tərəfimizdən 
köçürülmüşdür. 1918-ci il mayın 29-da 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Cənubi 
Qafqazda sülh və əmin-amanlıq yaradıl-
ması xatirinə qədim Azərbaycan şəhəri 
İrəvanı ətrafındakı torpaqlarla birlikdə 
ermənilərə güzəştə getdi. Beləliklə, 
Cənubi Qafqazda tarixdə ilk dəfə olaraq 
Azərbaycan torpaqları hesabına erməni 
dövləti yaradıldı. Bu vaxtdan etibarən 
Rusiyanın hərtərəfli köməyi ilə ermənilər 
tərəfindən Qərbi Azərbaycan torpaqla-
rının azərbaycanlılardan təmizlənməsi 
prosesi daha da sürətləndi, ermənilərin 

köç saldığı ərazilər Azərbaycan tor-
paqları hesabına şərqə doğru daha 
da genişləndirildi. Bolşevik Rusiyası-
nın hakimiyyəti dövründə bu proses 
daha da intensivləşdi. 1988-ci ildə 
azərbaycanlıların öz ata-baba yurd-
ları olan Qərbi Azərbaycan (indiki 
Ermənistan Respublikasının ərazisi) 
torpaqlarından deportasiyası başa 
çatdırıldı. Yaxın keçmişdə əhalisinin 
mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar olan 
bu torpaqlarda – indiki Ermənistan Res-
publikasının ərazisində artıq bir nəfər də 
olsun azərbaycanlı qalmamışdır.

Azərbaycanlılara qarşı 1905-1906, 
1918-1920, 1948-1953, 1988- ci 
illərdə çoxsaylı soyqırımları və de-
portasiyalar həyata keçirmiş erməni 
millətçiləri, eyni zamanda, minlərlə 
tarixi abidəni, nadir maddi və mənəvi 
mədəniyyət əsərlərini, məscidləri, 
minarələri, qəbiristanlıqları yerlə-yeksan 
etmiş, tarixi adlara qarşı da soyqırımı 
törətmişlər. Erməni millətçilərinin indiki 
Ermənistan (tarixi Qərbi Azərbaycan) 
ərazisində azərbaycanlılara məxsus 
mənəvi sərvətlərə qarşı davamlı olaraq 
həyata keçirdikləri soyqırımı nəticəsində 
on minlərlə tarixi adı dəyişdirilərək 
erməniləşdirilmişdir.

Tanınmış tədqiqatçı alim Na-
zim Mustafanın elə ermənilərin öz 
mənbələrinə əsaslanaraq hazırladığı 
“Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqı-
rımı” kitabı da məhz toponizmlərimizə 
qarşı soyqırımı cinayəti törətmiş müasir 
vandallara tutarlı cavabdır. Müəllif ilk 
mənbələrə əsaslanaraq sübut edir ki, 
indiki Ermənistanda azərbaycanlılara 
məxsus yaşayış məntəqələrinin adları-
nın və digər toponimlərin dəyişdirilməsi 
prosesinə ilk dəfə 1919-cu ildə 
Ermənistan Respublikası hökumətinin 
qərarı ilə başlanılmışdır. Ermənistanda 
sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 
1935-ci ilədək orada 190-dan artıq 
azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin 
adları dəyişdirilmişdir. Sonrakı dövrlərdə 
azərbaycanlılara məxsus tarixi ad-
ların dəyişdirilməsi prosesi daha da 
sürətləndirilərək kütləvi miqyas almış 
və 1991-ci ildə Ermənistan Respubli-
kası yaradıldıqdan sonra əsasən başa 
çatdırılmışdır.

Yaqub MAHMUDOV,  
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri 

doktoru, professor

“Siz bizim ümid və pənah 
yerimizsiniz, cənab Prezident!”

Məsələn, Bərdə rayonu, Ağdərə 
rayonundan məcburi köçkün Aysel 
Aslanzadə yazır: “Mən keçmiş Ağdərə 
rayonundan məcburi köçkünəm. Hazırda 
Bərdə rayonunda yaşayıram. Sizin diqqət 
və qayğınızı biz məcburi köçkünlər hər 
zaman hiss edirik”. COVID-19 pandemi-
yasının dünyanı lərzəyə gətirdiyi vaxtda 
Prezident İlham Əliyevin necə müdrik 
və qayğıkeş dövlət başçısı olduğunu 
hamının şahidi olduğunu vurğulayan 
A.Aslanzadə əlavə edir ki, məktubu 
yazmaqda əsas məqsədi xalqımızı bu 
çətin bəladan qurtarmasında ölkə başçı-
sının həyata keçirdiyi məqsədyönlü işlər 
üçün dərindən təşəkkürünü bildirməkdir: 
“Cənab Prezident, xalqımız Sizi sevir. Siz 
bizim ümid və pənah yerimizsiniz”. 

Ağcabədi şəhər sakini Zülfiyyə 
İsmayılova Azərbaycan vətəndaşı olaraq 
ölkə başçısı ilə fəxr etdiyini vurğula-
yır: “Siz Azərbaycan xalqının layiqli 
övladısınız. Siz xalqını sevən, hər bir 
vətəndaşının qayğısına qalan müdrik 
dövlət başçısısınız. Siz bunu COVID-19 
epidemiyası dövründə bir daha sübut 
etdiniz”. Dövlətimizin dəstəyinin korona-
virusla mübarizədə vətəndaşlara böyük 
stimul verdiyini bildirən Z.İsmayılova 
əlavə edir ki, bu dövrdə dövlətin ayırdı-
ğı birdəfəlik ödəməni almışdır. Məktub 
müəllifi qeyd edir ki, bu yardımın 
vətəndaşlara ödənilməsi Prezident 
İlham Əliyevin xalqa göstərdiyi qayğı-
nın daha bir nümunəsidir: “Yaxşı ki, Siz 
Azərbaycanın Prezidentisiniz və biz hər 
zaman Sizin arxanızdayıq!”. 

Cəlilabad rayon sakinləri, Qasım 
Miriyev, Vüsal Ağayev, Emil Ağa-
yev, İlqar Ağayev, Qəyum Ağayev və 
Kamran Məmmədov ölkə başçısına 
pandemiya şəraitində fərdi sahibkarla-
ra yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq 
edirlər: “Sizin xalqımıza göstərdiyiniz 
diqqət və qayğı bizim Kazımabad 
kəndinin sakinlərindən də yan keçmir. 
Hazırda mövsümlə əlaqədar olaraq rayo-
numuzun kəndlərində insanlar əkinçiliklə 
məşğuldurlar. Biz kəndlilər əsasən 
kartof əkib-becəririk. Belə bir ağır dövrdə 
məhsulumuzu xarici bazarlara çıxarmağı-
mıza böyük imkanlar yaratdığınıza görə 
Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

Məhsullarımız iritonnajlı 
yük maşınları ilə xarici bazarlara daşınır. 
Siz həqiqətən də hər bir azərbaycanlının 
Prezidentisiniz! Allah Sizi qorusun!”.

Əlbəttə, bu gün pandemiyanın daha 
təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxarmamasın-
da vacib amillərdən biri də ölkə əhalisinin 
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın 
ağır şəraitdə lazımi nəticələrin əldə 
olunmasına hərtərəfli dəstəkləməsi oldu. 
Ölkə başçısı çıxışlarında da bildirmişdi ki, 
koronavirusla mübarizədə Azərbaycanın 
əldə etdiyi başlıca uğurun məsuliyyət 
və nizam-intizamın yüksək səviyyədə 
olması, milli birlik nümayiş etdirilməsidir. 
Bununla bağlı Cəlilabad rayonu, Muğan 
kənd sakinləri Azad Dövlətov,  Raqib 
Qürbətov, Nusrət Filatov, İntiqam 
 Qarayev, Cavid Qarayev, Eldar 
 Hüsyenov, Xanlar Adıgözəlov və Əfqan 
Dövlətov yazırlar: “Bu gün ölkəmizdə 
xalq-hakimiyyəti birliyi və həmrəyliyi 
müşahidə olunur. Azərbaycan xalqı pisi 
yaxşıdan, ağı qaradan seçməyi bacarır. 
Məhz Sizin düşünülmüş siyasətiniz və 
səyləriniz sayəsində biz kənd əhalisi 
davamlı sabitlik şəraitində yaşayır və 
fəaliyyət göstəririk”. 

Qaradağ rayonu, Lökbatan 
qəsəbəsindən Zara Niftiyeva da 
pandemiya dövründə ölkə başçısının 
Azərbaycan xalqına göstərdiyi dəstəyin, 
bütün şücaətlərinin göz qarşısında 
olduğunu yazır və xalqın haqlı olaraq 
Prezident İlham Əliyevlə fəxr etdiyini vur-
ğulayır: “Cənab Prezident, Sizə bir daha 
uğurlar diləyir, ailəmiz adından dərin 
təşəkkürümüzü bildirirəm”. 

Pandemiyanın hələ də güclü oldu-
ğu bir dövrdə Azərbaycan dövlətinin 
vətəndaşların rihaf halını daim düşünməsi 
və ölkədə ictimai-siyasi proseslərin öz 
axarında inkişaf etməsi üçün zəruri 
addımları atması cəmiyyətdə alqışlanır. 
Bakı şəhəri, Yasamal rayon sakini 
Taleh Mansurov ölkə başçısına ün-
vanladığı məktubda bir gənc olaraq 
Prezidentə minnətdarlıq etməyi özünə 
həm vətəndaşlıq, həm də vicdan borcu 
bildiyini vurğulayaraq yazır: “Hörmətli Ali 
Baş Komandan, dünyamız həm siyasi, 
həm iqtisadi, həm də tibbi baxımdan ağır 
sınaqdan keçir. Dünyada "supergüc" 
hesab edilən ölkələrdə pandemiyanın 

ağır nəticələri artıq özünü göstərməyə 
başlayır. Dünyanın bu mənzərəsi fo-
nunda ölkəmizdəki sabitlik, dövlətin 
vətəndaşlara yardımları Azərbaycanın bu 
pandemiyadan ən az zərərlə çıxacağı-
nın göstəricisidir. Bu gücün əsas səbəbi 
Sizin xalqımıza olan sevginiz, güclü 
iradənizdir”. T.Mansurov ölkə başçısının 
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın dövlətimiz və xalqımız üçün 
bütün güclərilə çalışmalarının danılmaz 
fakt olduğunu da bildirir: “Mən də bir 
Azərbaycan gənci olaraq daim Sizin 
siyasətinizi dəstəkləyir, Vətənim, dövlətim 
üçün layiqli övlad olmağa çalışıram.Tanrı 
Sizi qorusun”.

Ölkə başçısına göndərilən 
minnətdarlıq məktubları arasında 
məktəbli soydaşlarımız da var. Məsələn, 
İsmayıllı rayonu, Topçu kəndi sakini 
Sevinc Hüseynova yazır: “Möhtərəm 
cənab Prezident. Mən İsmayıllı rayo-
nunun Topçu kənd tam orta məktəbinin 
8-ci sinif şagirdiyəm. Bütün dünyanı 
sarsıdan koronavirus zamanı ölkəmizi 
qoruduğunuza, bu xəstəliyə qarşı mühüm 
işlər gördüyünüzə, dövlətimizin yüksəlişi 
üçün əlinizdən gələni etdiyinizə görə 
Sizə təşəkkür edirəm”. S.Hüseynova 
əlavə edir ki, digər ölkələrdə bu virus 
çoxsaylı tələfata səbəb olsa da, Prezident 
İlham Əliyevin sayəsində Azərbaycanda 
xəstələrin sayı azdır: “Mən inanıram 
ki, xalqımız Sizin sayənizdə bu çətin 
günlərdən üzüağ çıxacaqdır. Biz birlikdə 
qalib olacağıq!”. 

Digər məktəbli, Goranboy rayon 
sakini Cəfər İbrahimli də ölkə başçısına 
ünvanladığı məktubda minnətdarlığını 
belə ifadə edir: “Salam cənab 
Prezidentimiz. Mən Goranboy rayon 
Mübariz Fərmanov adına Xoylu kənd 
tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. 
Əlaçıyam. Koronavirus infeksiyası 
təhlükəsi ilə əlaqədar evdə qalmağımıza 
baxmayaraq, biz onlayn dərslər 
vasitəsilə təhsilimizdən geri qalmırıq. 
Bizə yaratdığınız bu şəraitə görə cənab 
Prezident, Sizə öz minnətdarlığımı bildirir 
və təşəkkür edirəm”.

Hazırladı:  
Səbuhi MƏMMƏDOV,  

“Xalq qəzeti”

Dünya yeni növ koronavirus (COVİD-19) 
infeksiyasının sürətli yayılması səbəbindən 
yaranan ciddi təhlükələrlə mübarizəni da-
vam etdirir. Azərbaycan dövləti də təhlükəli 
xəstəliyin vura biləcəyi ziyandan az itki ilə 
çıxmaq üçün ciddi addımlar atır. Xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır ki, koronavirusun ölkəmizdə 
yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və şəxsi 
nəzarəti ilə ən səmərəli tədbirlər həyata keçiri-
lir. Məhz ölkə başçısının uzaqgörənliklə qəbul 
etdiyi qərarlar sayəsində bu gün Azərbaycanda 
vəziyyət digər ölkələrlə müqayisədə daha 
yaxşıdır. Prezident İlham Əliyevin pandemi-
ya şəraitində cəmiyyətin sosial müdafiəyə 
ehtiyacı olan təbəqəsinin, habelə fərdi və 
müxtəlif iqtisadi subyektlərin maliyyə cəhətdən 
dəstəklənməsi də vətəndaşlar tərəfindən böyük 
məmnuniyyətlə qarşılanır. 

İndiki Ermənistan ərazisində tarixi Azərbaycan adları, 
şəhərlərin, kəndlərin adları dəyişdirilib. Bu adlar neçənci ildə 
dəyişdirilib? Ona görə biz deyəndə ki, indiki Ermənistan tari-
xi Azərbaycan torpağında yaradılıb, tam həqiqəti deyirik. Biz 
yaxşı bilirik ki, ermənilər bizim torpağımıza, o cümlədən indi-
ki Ermənistan ərazisinə XIX əsrin əvvəllərində köçürülüblər, 
Rus-İran müharibəsindən sonra. Tərtərlilər yaxşı bilirlər 
və Azərbaycan xalqı da bilir ki, 1978-ci ildə keçmiş Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindəki kəndlərin birində 
ermənilərin bu bölgəyə gəlməsinin 150 illiyini əks etdirən 
abidə ucaldılıb. 1978-ci ildən 150 ili çıxın, deməli 1828-ci ildə 
gəliblər.

Prezident İlham Əliyevin  
Tərtər Olimpiya Kompleksinin açılışındakı çıxışından
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Bu gün erməni millətçiləri beynəlxalq 
ictimaiyyətin gözləri qarşısında 
Cənubi Qafqazın tarixi keçmişini sax-

talaşdırmaqda davam edirlər. Məsələn, bir neçə 
il qabaq  Ermənistan Respublikası hökuməti 
yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı Dövlət 
Komitəsinin sədri Manuk Vardanyan jurnalistlər 
qarşısında çıxış edərək məlumat vermişdi ki, 
Ermənistanın ilk milli atlası nəşr olunacaq. 
Onun bildirdiyinə görə, həmin atlasda 40 min 
coğrafi ad qeydiyyata alınacaqdır ki, bu zaman 
başqa dillərə məxsus olan 8-10 min coğrafi ad 
dəyişdirilərək erməni adları ilə əvəz olunacaq.

Ermənilərin tarixi adlara qarşı soyqırımı

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin  
videokonfrans formatında növbəti iclası keçirilib

 � İyunun 4-də Yeni Azərbaycan Partiyası 
İdarə Heyətinin videokonfrans formatında 
növbəti iclası keçirilib.

YAP-dan AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, iclasda pan-
demiya ilə əlaqədar Yeni 
Azərbaycan Partiyasının gör-
düyü işlər barədə  məlumat 
dinlənilib. 

Qeyd edilib ki, 
Azərbaycan Respublikasında 
koronavirus pandemiyasının 
geniş yayılmaması və pande-
miyanın vura biləcəyi zərərin 
qarşısını almaq üçün sistemli 
tədbirlər həyata keçirilib. 
Görülən tədbirlər sırasında 
əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi də xüsu-
si diqqət mərkəzindədir. 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
bilavasitə təşəbbüsü və 
birbaşa rəhbərliyi altında 
epidemiyanın qarşısının alın-
ması və fəsadlarının aradan 
qaldırılması istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlərdə 
Yeni Azərbaycan Partiya-
sı yaxından və fəal iştirak 
edib, bu istiqamətdə bir sıra 
mühüm aksiyalar keçirib. 
Yeni Azərbaycan Partiyası 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə yaradılmış 
Koronavirusla Mübarizəyə 
Dəstək Fonduna bütövlükdə 
500 min manat, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında 
Koronavirusla Mübarizəyə 
Dəstək Fonduna isə 30 min 

manat ianə edib. Heydər 
Əliyev Fondunun maliyyə 
dəstəyi ilə ayrılmış ərzaq 
yardımları YAP-ın könüllüləri 
tərəfindən 33355 imkansız 
ailəyə çatdırılıb.

Yeni Azərbaycan Parti-
yası tərəfindən 21-29 mart 
tarixlərində ”Sağlamlığımız 
milli həmrəyliyimizdədir” 
devizi ilə keçirilən kampaniya 
çərçivəsində bütün respubli-
ka ərazisində ahıl, imkansız 
və ehtiyacı olan 7780 ailəyə 
könüllülər vasitəsilə gigiye-
nik vasitələr çatdırılıb. YAP 
tərəfindən aprelin 4-də start 
verilmiş və xüsusi karantin 
rejiminin tətbiq olunduğu 
dövr ərzində davam edən ak-
siya çərçivəsində partiyanın 
rayon təşkilatlarının, eləcə də 

fəalların maliyyə dəstəyi ilə 
17324 ailəyə ərzaq və digər 
yardımlar göstərilib.  

Yeni Azərbaycan Partiya-
sının və Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
aprelin 4-də başladığı birgə 
sosial aksiya çərçivəsində 
isə 21138 ailəyə sosial 
xidmət göstərilib. 

İclasda, həmçinin Yeni 
Azərbaycan Partiyasında 
fəaliyyət göstərən komissiya-
ların yenidən formalaşması 
məsələsi müzakirə edilib. 
Qəbul edilmiş qərara əsasən, 
komissiyaların tərkibində 
müvafiq dəyişikliklər edilib. 
İclas iştirakçıları komissiya-
ların fəaliyyətinin daha da 
gücləndirilməsi istiqamətində 
təkliflərlə çıxış ediblər.

Daha sonra partiya həyatı 
ilə bağlı bir sıra məsələlər 
müzakirə olunub.

Xəbər saytlarında 
işləyənlərin ev şəraitində 
onlayn şəkildə fəaliyyət 
göstərməsi mümkündür

 � Xəbər saytlarında işləyənlərin ev 
şəraitində onlayn şəkildə fəaliyyət göstərməsi 
mümkündür.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin 
Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın 
brifinqində deyib.

“Televiziya və radio qurumları işə məhdud sayda əməkdaş 
cəlb etsinlər. Verilişlərə dəvət ediləcək şəxslər olacaqsa, 
onlarla müsahibə və reportajlar onlayn şəkildə təşkil olunsun. 
İstisnalar olarsa, bununla bağlı Operativ Qərargaha müraciət 
edilməli və xüsusi icazə alınmalıdır”, - deyə R.Bayramlı xüsusi 
karantin rejimi dövründə qurumların fəaliyyəti barədə danışa-
raq qeyd edib. 

Özəl qurumlara  
tövsiyə edilir ki, iş 

saatının 14:00-da bitməsi 
məsələsinə baxsınlar

İyunun 5-də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran 
şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində dövlət 
orqanları və qurumları üçün saat 14:00-dək qısaldılmış 
iş rejimi müəyyən edilib. Lakin bu, özəl qurumlara şamil 
edilmir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında 
Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konfransında Tibbi 
Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin 
sədri Ramin Bayramlı deyib.

“Özəl qurumlara tövsiyə edirik ki, bu gün iş saatının  
14:00-da bitməsi məsələsinə baxsınlar”, - deyə R.Bayramlı 
qeyd edib.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin və Hərbi Prokurorluğun 

mətbuat xidmətlərinin birgə məlumatı
Dövlət Sərhəd Xidməti və respublika Hərbi Pro-

kurorluğunun birgə tədbirlər planına uyğun ola-
raq dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsi, hərbi 
intizamın, qanunçuluğun və hüquq qaydalarının 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü 
tədbirlər həyata keçirilir.

Bu tədbirlər çərçivəsində 
Dövlət Sərhəd Xidməti 
rəisinin şəxsi heyət üzrə 
müavini general-leytenant 
Azad Ələkbərovun və 
Azərbaycan Respublikası 
Hərbi prokurorunun müavini, 
ədliyyə general mayoru 
Rasim Kazımovun Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin Sərhəd 
Qoşunlarının Ermənistanla 
dövlət sərhədinin mühafizə 
və müdafiəsini həyata 
keçirən “Qazax” əlahiddə 
sərhəd diviziyasının hərbi 
hissə və bölmələrinin şəxsi 
heyəti ilə görüşləri təşkil 
olunmuşdur.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Sərhəd Qoşunlarının 
“Qazax” əlahiddə sərhəd 
diviziyasının sərhəd döyüş 
məntəqələrində xidmət 
aparan sərhədçilərlə 
görüşlər zamanı onların 
xidməti və yaşayış 
şəraitləri öyrənilmiş, 
hərbi qulluqçuların hərbi 
vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə olunması, 
onlarda düşmənə nifrət 

hissinin aşılanması, 
hüquq qaydalarının 
və hərbi intizamın 
möhkəmləndirilməsi, cinayət 
hadisələrinin qarşısının 
alınması üzrə profilaktik işin 
aparılması istiqamətində 
müvafiq tövsiyələr verilmiş, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab 
İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi uğurlu siyasət 
nəticəsində dövlətimizin 
daha da qüdrətlənməsindən, 
xalqımızın rifahının hərtərəfli 
yaxşılaşdırılmasından, 
respublikamızda mövcud 
olan əmin-amanlığın və 

ictimai-siyasi sabitliyin 
davamlılığından qürur hissi 
ilə bəhs edilmişdir.

Tədbirin sonunda 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin 

Sərhəd Qoşunlarının 
“Qazax” əlahiddə sərhəd 
diviziyasının zabitləri, 
sərhəd komendantları 
və sərhəd zastavalarının 
rəisləri ilə müşavirə 
keçirilmiş, dövlət sərhədinin 
toxunulmazlığının, şəxsi 
heyətin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, cinayət 
və hadisələrin qarşısının 
alınması, sərhədçilərin 
döyüş ruhunun daha da 
yüksəldilməsi istiqamətində 
zəruri tapşırıqlar verilmiş, 
hərbi qulluqçuları 
maraqlandıran suallar 
cavablandırılmışdır.
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