
Qusar-Qayakənd-Avaran-Xürəl avtomobil 
yolunun yenidən qurulması yekunlaşır

AAYDA-dan verilən 
məlumatda bildirilir ki, uzun 
müddət əsaslı şəkildə təmir 
olunmayan torpaq əsaslı və 
çınqıl örtüklü olan Qusar-
Qayakənd-Avaran-Xürəl 
avtomobil yolunun eni və 
uzunu tikinti norma və stan-
dartlarına uyğun deyildi. Bu 
üzdən torpaq işlərinin yerinə 
yetirilməsi tələb olunurdu. 
Bundan başqa texnoloji 
ardıcıllıqla yeni yol geyiminin 
tikilməsi zərurəti yaranmışdı.

Təmir işləri aparılan 
yolun eni 10 metrə qədər 
genişləndirilib. Bura 6 metr 
hərəkət hissə və 2 metr 
çiyinlər daxildir. Aparılan 
genişləndirmə işləri öz 
növbəsində bütün hərəkət 
iştirakçılarının normal və 
təhlükəsiz hərəkətinə hesab-
lanıb.

Azərbaycan Avtomo-
bil Yolları Dövlət Agentliyi 
tərəfindən tikinti ərazilərinə 
kifayət qədər canlı qüvvə 

və texnika cəlb olunmaqla 
aparılan yenidənqurma işləri 
çərçivəsində uzun müddət 
əsaslı şəkildə təmir olun-
madan istismar olunan və 
deformasiyaya uğramış yol 
4-cü texniki dərəcəyə uyğun 
təkmilləşdirilib.

Layihə çərçivəsində 
deformasiyaya uğramış möv-
cud örtük və yararsız qrunt 
qazılıb çıxarılıb, əvəzinə 
yararlı material tökülərək 
əks-dolğu və kipləşdirmə 
işləri aparılıb. Tikinti norma 
və standartlarına uyğun 
olaraq, növbəti mərhələ üzrə 
qum-çınqıl və optimal-qırma-
daş qarışıqlarından istifadə 
olunmaqla yol əsasının alt 
və üst layının inşası işləri də 
icra olunub.

Yol boyu yaşayan 
vətəndaşların pay torpaq-
larında becərdikləri kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 
suvarılması və məişətdə 
istifadəsi üçün yolun altından 

suların ötürülməsi məqsədi 
ilə mövcud metal və dəmir-
beton borular bərpa olunub, 
zəruri olan yerlərdə müxtəlif 
diametrli yeni boruların tikinti-
si işləri yerinə yetirilib.

Texnoloji ardıcıllığa uyğun 
olaraq yola iri və xırda dənəli 
olmaqla 2 laydan ibarət 
yeni asfalt-beton örtüyünün 
döşənməsi işləri icra olunur. 
Asfaltlanma işləri 75 min 
kv.metr sahədə aparılır. 
Hazırda “İnşaat Norma və 
Qaydaları”nın tələblərinə 
əsasən yol çiyinlərinin 
bərkidilməsi işləri həyata 
keçirilir.

Layihənin sonuncu 
mərhələsində km göstəricisi, 
yol nişanı və məlumatverici 
lövhə, həmçinin siqnal 
dirəklərinin quraşdırılması 
və yolun üfüqi nişanlan-
ma xətlərinin çəkilməsi ilə 
sözügedən yollarda müasir 
yol infrastrukturu yaradıla-
caq və vətəndaşlarımızın 
istifadəsinə veriləcək.

Sözsüz ki, Qusar-
Qayakənd-Avaran-Xürəl 
avtomobil yolunun yenidən 
bərpası ərazidə yaşayan 8 
minə yaxın əhalinin daha 
rahat gediş-gəlişini təmin 
edərək yük və sərnişin daşı-
masını asanlaşdırmaqla iqti-
sadiyyatın daha da inkişafına 
müsbət təsir göstərəcək.

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanın Azərbaycana məxsus tarixi və 
mədəni irsi mənimsəməsinə dair hesabat hazırlanıb

 Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzi (BMTM) "Ermənistanın 
Azərbaycanın tarixi və mədəni irsini 
mənimsəməsi" adlı hesabat hazırlayıb.

BMTM-dən  verilən məlumata görə, 
hesabatda həm işğaldan azad olunmuş 
Azərbaycan ərazilərində, həm də Ermənistan 
ərazisində Azərbaycana məxsus tarixi 
və mədəni irsin Ermənistan tərəfindən 
mənimsənilməsi siyasətinin müxtəlif tərəfləri 
araşdırılır.

İki hissədən ibarət olan hesabatın birinci 
hissəsində Qarabağın mədəni və tarixi 
irsinin, o cümlədən muzey və mədəniyyət 
abidələrinin talan edilməsi, həmçinin ərazidə 
qanunsuz arxeoloji qazıntıların aparılması 
araşdırılır.

Hesabatın ikinci hissəsində abidələrin 
"erməniləşdirilməsi" və azərbaycanlılara 
məxsus irsin saxtalaşdırılması təhlil edilir. 
Hesabatın bir qismi Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan 
mənbələrə əsasən hazırlanıb.

Sənəddə, həmçinin, Almaniyanın Bochum 
Universitetinin professoru Hans-Yoachim 
Heintze tərəfindən yazılmış "Silahlı qarşı-
durmalar zamanı mədəni irsin qorunma-
sı" adlı materialda təsbit olunmuş hüquqi 
qiymətləndirmədən də istifadə edilib. Hesa-
batı oxumaq və yükləmək üçün aşağıdakı 
linkdən istifadə etmək olar:

https://aircenter.az/uploads/files/Cultu-
ral%20Appropriation.pdf
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Amerikalı ekspert: Tovuz döyüşləri 
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin 

azad edilməsinin başlanğıcı idi 

Amerikalı ekspert Piter Teys bildirib ki, 
Tovuz döyüşlərində Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri cəsarət, şücaət və yüksək hərbi 
bacarıq göstərdi. Tovuz döyüşləri işğal 
edilmiş Azərbaycanın ərazilərinin tam azad 
edilməsinin başlanğıcı idi.

P.Teys qeyd edib ki, bu əməliyyatlar 
zamanı dünya tarixində ilk dəfə olaraq 
yalnız 29 illik müstəqilliyi olan bir xalqın -- 
Azərbaycan Respublikasının dünyanın ən 
güclü ordularından birini formalaşdırdığını, 
qurduğunu və yüksək səviyyədə hazırladığını 
gördük: “1991-ci ilin avqustunda müstəqilliyini 
elan edən və iyirmi doqquz il sonra erməni 

gücünün mifini dağıdan, İrəvanın “Böyük 
Ermənistan” planlarını məhv etməyi baca-
ran bir ölkə ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən aparılan və Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilən uzaqgörən 
siyasət, peşəkarlıq sayəsində əldə edilmiş 
böyük bir hərbi uğurdur.

Azərbaycanın şanlı Silahlı Qüvvələri 
tərəfindən Tovuzdakı bu təsirli hərbi qələbə 
otuz ildən çox faşist Ermənistanın silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal altında saxlanılan 
Azərbaycanın suveren ərazilərinin tam azad 
edilməsinin başlanğıcı idi.

Tovuz döyüşləri zamanı Azərbaycan 
xalqının nəyə nail olduğuna və gələcəyə dair 
istəklərini gördük”.
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Tovuz döyüşləri zamanı müdafiə 
məqsədilə həyata keçirilən 
əks hücumlarda Azərbaycan 
Respublikasının hərbi strategiyası 
və milli müdafiə mövqeyi 
mükəmməl şəkildə nümayiş 
etdirildi. 

Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı dövlət proqramları 
çərçivəsində yeniləşən və 
müasirləşən yol infrastrukturu 
sənaye, kənd təsərrüfatı və 
turizmin inkişafına səbəb olur. 
Bu məqsədlə cari ildə icra 
olunan layihələr sırasında Qusar 
rayonunda 12.5 km uzunluğunda, 
4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 
yolun əsaslı şəkildə yenidən 
qurması yekunlaşır.  

Azərbaycan Ordusu 
zabitinin intihar etməsi ilə 
bağlı cinayət işi başlanıb

Azərbaycan Respublikasının Hərbi 
Prokurorluğu Ordumuzun zabitinin 
intihar etməsi ilə bağlı məlumat yayıb. 

Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib 
ki, iyulun 12-də Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi 
hissəsinin hərbi qulluqçusu, baş leytenant Əhmədov 
Orxan Məmmədağa oğlunun həmin gün odlu silahdan 
atəş açmaqla özünü öldürməsi barədə Füzuli Hərbi 
Prokurorluğuna məlumat verilib.

Daxil olmuş məlumat əsasında Füzuli Hərbi 
Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisə 
yerinə və meyitə baxış keçirilib, iş üçün əhəmiyyət 
kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, 
izahatlar alınıb və digər hərəkətlər yerinə yetirilib.

Fakt üzrə Füzuli Hərbi Prokurorluğunda 
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-
ci (özünü öldürmə həddinə çatdırma) maddəsi ilə 
cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq 
ekspertizalar təyin edilib və təxirəsalınmaz zəruri 
istintaq hərəkətləri həyata keçirilib.

Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlər görüləcək. 

Türkiyəli psixoloqlar göstərdikləri 
xidmətlərə görə FHN-in fəxri 
fərmanları ilə təltif olunublar

FHN-in mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, görüş za-
manı türkiyəli psixoloq-
ların fəaliyyətinin yüksək 
qiymətləndirildiyini vurğulayan 
nazir müavini onlara təşəkkür 
edib. O, mütəxəssislərə çətin 
və şərəfli işlərində uğurlar 
arzulayıb.

Görüşdə psixoloji yardım 
işinin təşkili istiqamətində fikir 
mübadiləsi aparılıb, görüləcək 
işlər müzakirə olunub.

Türkiyəli psixoloqlar 
göstərdikləri xidmətlərə görə 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
fəxri fərmanları ilə təltif olunub-
lar. Fəxri fərmanları qonaqlara 
FHN-in Fövqəladə halların 
nəticələrinin aradan qaldırılma-
sı işinin təşkili Baş İdarəsinin 
rəisi general-mayor Elşad 
Hüseynov təqdim edib.

Fövqəladə hallar nazirinin müavini tibb xidməti 
general-leytenantı Faiq Tağızadə Fövqəladə Hal-
lar Nazirliyinin (FHN) dəvəti ilə yanvar ayından 
ölkəmizə gələn və Vətən müharibəsi ilə bağ-
lı psixoloji problemlər yaşayan qazilərimizin, 
o cümlədən doğmalarını itirmiş şəhid ailəsi 
üzvlərinin, erməni terrorundan fiziki və mənəvi 
zərər görmüş insanların psixoloji reabilitasiyası 
ilə məşğul olan türkiyəli psixoloqların bir qrupu ilə 
görüşüb.

İsmayıllıda abidə kompleksinin açılışı olub
I smayıllı rayonunun Kürdmaşı kəndində 

Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü 
uğrunda mübarizədə canlarından keçən 

Vətən övladlarının xatirəsinə inşa edilmiş abidə 
kompleksinin açılışı olub. 

Açılış mərasimində RİH 
başçısı, Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin İsmayıllı rayon 
şöbəsinin, təhsil şöbəsinin, 
Gənclər və İdman İdarəsinin 
nümayəndələri, şəhid ailələri, 
qazilər, hərbçilər və müharibə 
iştirakçıları, rayonun, ictimai 
fəalları, şəhidlərin yaxınları 
iştirak ediblər. 

Pandemiya qaydalarına 
uyğun təşkil olunan tədbirdə 
ilk olaraq Vətənimizin bütöv-
lüyü uğrunda canından keçən 
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib,  

Dövlət Himni səsləndirilib. 
Abidə kompleksinin önünə 
əklillər və  gül dəstələri dü-
zülüb.

Tədbirdə çıxış edən RİH 
başçısı 44 günlük Vətən 
müharibəsində şanlı qələbə 
qazanan Azərbaycan Ordu-
sunun şəhidlərin qanını yerdə 
qoymadığını, Prezident, 
müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
torpaqlarımızın işğaldan azad 
edildiyini və qazanılan Böyük 
Qələbənin tarixi əhəmiyyətini 
xüsusi qeyd edib. 

Rayon rəhbəri abidənin 

inşasında əməyi keçən hər 
kəsə, o cümlədən kənd 
fəallarına öz təşəkkürünü 
bildirərək  icra hakimiyyəti 
adından təşəkkürnamə 
təqdim edib.

Tədbirdə çıxış edənlər 
Azərbaycan Ordusunun 
qüdrətindən, hərbçilərimizin 
döyüşlərdə göstərdikləri 
qəhrəmanlıqlardan, xalqla 
ordunun birliyindən bəhs 
ediblər. Həmçinin qeyd edilib 
ki, şanlı zəfər tarixini yazan 
Vətən oğullarının xatirəsi 
Azərbaycan xalqının qəlbində  

hər zaman yaşayacaq. 
Şəhid ailələri və qazilər 

çıxışlarında onlara göstərilən 
diqqət və qayğıya görə 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevə 
və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevaya  
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Tədbirdə məktəblilərin 
ifasında Vətənə, ordumuza, 
şəhidlərimizə həsr olunan 
şeirlər səsləndirilib.

Vətən müharibəsində 
arxa cəbhədə göstərdikləri 
xidmətlərə, həmçinin, 

gənclərin hərbi vətənpərvərlik 
tərbiyəsində fəal iştirakla-
rına görə İsmayıllı Rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi, 
Kürdmaşı kənd inzibati ərazi 
nümayəndəliyi tərəfindən 
bir qrup könüllüyə və  kənd 
fəallarına fəxri fərmanlar 
təqdim edilib. 

Sonda şəhid ailələrinin 
üzvləri və kənd sakinləri ilə 
xatirə şəkili çəkdirilib.

Ilqar HƏSƏNOV, 
 “Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri 

Yaponiya şirkəti Zaqatalada 
tütünqurutma məntəqəsi açdı

 Tədbiri rayon icra 
hakimiyyəti başçısının 
müavini, sosial-iqtisadi 
inkişafın təhlili və proq-
nozlaşdırılması şöbəsinin 
müdiri İlkin Şəfizadə açaraq, 
kənd təsərrüfatının yüksək 
əməktutumlu və gəlirli 
sahələrindən olan tütünçülü-
yün inkişafına son illər dövlət 
tərəfindən xüsusi diqqət və 
qayğı göstərildiyini bildirib, 
Zaqatala rayonunun tütün-
çülük ənənələrindən söz 

açıb. Qurum rəsmisi Yapo-
niya şirkəti ilə əməkdaşlığın 
gələcəkdə digər sahələrdə də 
uğurla davam etdiriləcəyinə 
əminliyini ifadə edib.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi-
nin Aparat rəhbəri Rəfail Qu-
liyev çıxışında “Azərbaycan 
Respublikasında tütünçü-
lüyün inkişafına dair 2017–
2021-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın icrası ilə bağlı 
görülən işlərdən bəhs edib. 
Tədbirdə kənd təsərrüfatı 

nazirinin müşaviri Şöhrət 
Vəkilov, KOBİA-nın Qəbələ-
Oğuz üzrə nümayəndəsi 
Ruslan Qarayev, Azərbaycan 
Sahibkarlar Konfederasiya-
sının və digər qurumların 
təmsilçiləri çıxış edərək 
“Zaqatala AGRO İndustry” 
MMC-yə uğurlar arzulayıblar. 

“Tet İnternational Deve-
lopment” MMC-nin səhmdarı 
və prezidenti Savada 
Taro çıxış edərək, şirkətin 
Azərbaycandakı fəaliyyəti 

və Zaqatalada gördüyü işlər 
barədə məlumat verib.  Bil-
dirib ki, şirkət iki-üç il ərzində 
Azərbaycana tütünçülüyün 
inkişafı üçün 10 milyon ABŞ 
dolları həcmində investisi-
ya yatırıb. Şirkət tərəfindən 
Zaqatala rayonunda emal 
müəssisəsinin tikintisinə 
2021-ci ilin yanvarında 
başlanılıb. Məntəqədə 120 
tütünqurutma kamerası 
quraşdırılıb. Tütün isteh-
salı ilə bağlı bu il Zaqatala 

və Qax rayonlarında 53 
fermerlə müqavilə bağlanı-
lıb, onlara şitil yetişdirmək 
üçün pulsuz toxum verilib. 
Eyni zamanda, fermerləri 
tütün şitilləri ilə təmin etmək 
üçün məntəqənin özündə də 
ümumi sahəsi 12 min 256 
kvadratmetr olan 48 ədəd isti-
xana quraşdırılıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, şirkət 
tərəfindən cari ildə Zaqatala 
rayonunda 300, Qaxda isə 
365 hektar sahədə “Virciniya 
botaniki” növlü tütün əkilib. 
Builki mövsümdə cəmiyyətə 
məxsus tütün sahələrindən 
11 min tonadək yaşıl yarpaq 
yığılması, ondan 1800 ton 
quru tütün istehsal olunması 
nəzərdə tutulur. Məhsulun 
70 faizi Rusiya, Ukrayna, 
Belarus, həmçinin Avropa 
ölkələrinə ixrac ediləcək, 30 
faizi daxili bazara çıxarıla-
caq. Hazırda müəssisədə 61 
nəfər işçi çalışır. Tütün yığımı 
dövründə 150 nəfər mövsümi 
işlərə cəlb ediləcək.

Bildirilib ki, şirkət 2024-
cü ilədək Zaqatala və ətraf 
rayonlarda tütün əkini 
sahələrini 1000 hektaradək 
genişləndirməyi, tütünqu-
rutma kameralarının sayını 
200-ə çatdırmağı, mövsüm 
ərzində tütün sahələrindən 
17 min ton yaşıl kütlə tədarük 
etməyi, ondan 2800 tonadək 
quru tütün istehsal etməyi 
planlaşdırır.

Məntəqənin açılışı-
nı bildirən qırmızı lent 
kəsildikdən sonra tədbir 
iştirakçıları müəssisədə yara-
dılan şəraitlə tanış olub, yaşıl 
tütün kütləsinin tütünqurutma 
kameralarına qoyulması 
prosesini izləyiblər.

Ilqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri 

Azərbaycanda əsasən kənd təsərrüfatı 
üzrə layihələrə imza atan Yaponiyanın “Tet 
International Development” şirkəti tərəfindən 
Zaqatala rayonunda yeni tütünqurutma 
məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılıb. Iyulun 12-də 
şirkətin törəmə müəssisəsi olan “Zaqatala AGRO 
Industry” MMC-nin tütünqurutma məntəqəsinin 
rəsmi açılış mərasimi olub. Tədbirdə “Tet 
International Development” MMC-nin, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin, Zaqatala Rayon Icra 
Hakimiyyətinin, Kiçik və Orta Biznesin Inkişafı 
Agentliyinin (KOBIA) nümayəndələri, fermerlər 
iştirak ediblər.
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