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Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı

Mayın 17-də Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasının 
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevə telefonla zəng edib.

Azərbaycan Prezidenti Qazaxıstan dövlətinin 
başçısını ad günü münasibətilə təbrik edib, ona ölkənin 
tərəqqisi naminə prezidentlik fəaliyyətində uğurlar və 
möhkəm cansağlığı arzulayıb.

Qazaxıstan Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə 
görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.

Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında dostluq 
münasibətlərinin bundan sonra da uğurla inkişaf 
edəcəyinə bir daha əmin olduqlarını bildiriblər.

Prezident İlham Əliyev son günlər Azərbaycan-
Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr barədə 
Qazaxıstan Prezidentini məlumatlandırıb. Bununla 
əlaqədar Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, hazırda 
sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və Ermənistan 
tərəfi bu prosesə qeyri-adekvat reaksiya nümayiş etdirir. 
Ermənistanın bununla bağlı Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatına müraciət etməsi isə məsələnin 
beynəlmiləlləşdirilməsi cəhdindən başqa bir şey deyil 
və bu, tamamilə əsassızdır, sərhəddə hər hansı bir 
toqquşma baş verməyib, vəziyyət sabitdir, danışıqlar 
davam etdirilir. 

Qazaxıstan Prezidenti bu məlumata görə Prezident 
İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində 
yeni ümumtəhsil məktəbi binasının 
tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində 4 nömrəli tam 
orta məktəb üçün 360 şagird yerlik yeni binanın tikintisi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1,5 milyon (bir milyon beş yüz 
min) manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə  Nazirliyi 
bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu 
Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məktəb  binasının 
tikintisinin başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə 
vəsaitini Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət 
büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə nəzərdə tutsun.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 may 2021-ci il

Qəbələ rayonunun Ağdaş–Zarağan 
(40 km)–Böyük Pirəli–Kiçik 

Pirəli–Xırxatala–Cığatelli–Həmzəli 
avtomobil yolunun tikintisi ilə 

bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Yeddi min nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Ağdaş–Zarağan (40 km)–Böyük 
Pirəli–Kiçik Pirəli–Xırxatala–Cığatelli–Həmzəli avtomobil 
yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 5,0 (beş) 
milyon manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu 
Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən avtomobil  yolunun 
tikintisinin başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə 
vəsaitini Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət 
büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə nəzərdə tutsun.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 may 2021-ci il

Prezident İlham Əliyevin 
mayın 10-da Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına səfəri çərçivəsində 
bir sıra sosial-infrastruktur 
obyektlərin açılış mərasimlərində 
iştirak etməsi də bunun bariz 
ifadəsidir. 

Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbərinin 
muxtar respublikaya may ayının 
10-da səfər etməsi təsadüfi 
deyildi. Prezident İlham Əliyev 
“Ordubad rayon mərkəzi və ətraf 
kəndlərinin içməli su təchizatı və 
kanalizasiya sistemlərinin yenidən 
qurulması” layihəsinin açılışından 
sonra ictimaiyyət nümayəndələri 
ilə görüşündə çıxış edərək bu 
barədə deyib: “Bu gün ölkəmizin 
həyatında xüsusi bir gündür – ulu 
öndərin doğum günüdür. Bu gün 
Naxçıvanda olmağımın, əlbəttə 
ki, səbəbi var. Tarixi zəfərdən 
sonra ulu öndərin birinci doğum 
günüdür və bu gün mən mütləq 

ulu öndərin Vətənində olmalı 
idim. Burada, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında bir çox önəmli 
tədbirlərdə, açılışlarda iştirak etdim. 
Respublika inkişaf edir, çiçəklənir, 
bütün məsələlər öz həllini tapır 
– təhlükəsizlik, sosial-iqtisadi 
inkişaf, sənaye, kənd təsərrüfatı, 
infrastruktur. Biz bundan sonra da 
bu yolla gedəcəyik ki, ölkəmizin hər 
bir yerində, əlbəttə ki, bizim tarixi 
diyarımız olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında işlər həmişə 
yüksək səviyyədə görülsün, insanlar 
daha da yaxşı yaşasınlar və ölkəmiz 
daha da güclənsin”. 

Bu məqamda onu da xatırladaq 
ki, Prezident İlham Əliyev bu 
səfər çərçivəsində Azərbaycan 
Televiziyasına verdiyi müsahibədə 
də Naxçıvana 15-ci dəfə gəldiyini, 
indiyədək burada bir çox obyektlərin 
açılışında iştirak etdiyini, indiki 
sosial-iqtisadi inkişafla bağlı 

təəssüratlarının çox müsbət 
olduğunu vurğulayayıb. Dövlətimizin 
başçısı, həmçinin Naxçıvanın 
inkişaf yolu ilə sürətlə getdiyini, 
bütün sahələr üzrə işlərin müsbət 
istiqamətdə aparıldığını, yollarla, 
elektrik təchizatı, qazlaşdırma ilə 
bağlı reallaşdırılan layihələrdən 
fərəh hissi keçirdiyini diqqətə 
çatdırıb: “Təkcə onu demək 
kifayətdir ki, qazlaşdırmanın 
səviyyəsi artıq 100 faizə çatıb. 
Elektrik enerjisi ilə təchizat 100 
faizə çatıb və Naxçıvanda çox 
böyük enerji potensialı yaradılıb. 
Vaxtilə Naxçıvanda işıq yox idi, 
enerji yox idi. Azərbaycandan gələn 
xətlər də Ermənistan tərəfindən 
kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü 
elektrik enerjisi ilə tam təmin edir 
və bərpaolunan mənbədən istifadə 
edir. Bu, çox önəmlidir. Çünki bu, 
Naxçıvanın gözəl təbiətinə və 
ekoloji vəziyyətinə töhfə kimi qəbul 
edilməlidir”.

Prezident İlham Əliyev 
müsahibəsində, eyni zamanda, 
muxtar respublikanın son 20 il 
ərzində iqtisadi artım templərinə 
görə rekordsmen bölgəyə 
çevrildiyini, ümumi daxili məhsulun 
10 dəfədən çox artdığını, kənd 
təsərrüfatında görülən işlərin yüksək 
nəticələrlə diqqət çəkdiyini bildirib. 

Xatırladaq ki, dövlətimizin 
başçısı Ordubad rayon mərkəzi və 
ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı 
və kanalizasiya sistemlərinin işə 
salınması, Naxçıvan Beynəlxalq 
Hava Limanının yeni uçuş-enmə 
zolağının təqdimatı, “Azərxalça” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Naxçıvan filialının, Naxçıvan 
Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının, 
Süni Mayalanma Mərkəzinin, 
Culfa-Ordubad magistral avtomobil 
yolunun açılışı mərasimlərində 
iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti 
həmin gün Ordubad Su Elektrik 
Stansiyasının, “ASAN xidmət” 
Mərkəzinin binasının tikintisi və 
Ordubad dəmir yolu stansiyasında 
aparılan yenidənqurma işləri ilə də 
tanış olub. 

Düşmən Ermənistanla 
sərhəddə yerləşən muxtar 
respublikanın təhlükəsizliyi də 
daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 
Dövlətimizin başçısına bu barədə 
məlumat verilərək, Naxçıvanda 
silahlı qüvvələrin idarə edilməsi 
sisteminin kompleks şəkildə 
qurulduğu, bununla da muxtar 
respublikanın müdafiəsinə mühüm 
önəm verildiyi bildirilib: “Dövlətin 
muxtar respublikaya göstərdiyi 
güclü dəstək faktı Naxçıvanı özünü 
xarici təhdidlərdən tam müdafiə 

etmək iqtidarında olan bölgəyə 
çevirib. Təsadüfi deyil ki, 1992-ci 
ildə erməni silahlı birləşmələrinin 
işğal etdiyi Şərur rayonunun Günnüt 
kəndi 26 ildən sonra – 2018-ci ildə 
ordumuzun nəzarəti altına keçib. 
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 
əks-həmləsi nəticəsində “Xunut” 
dağı və “Ağbulaq” yüksəkliyi, 
“Qızılqaya” dağı və “Mehridağ” 
işğaldan azad edilib, ümumilikdə, 
11 min hektara yaxın ərazi nəzarət 
altına alınıb. Bütün bunlar isə mətin 
ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində 
mümkün olub”.

Prezident İlham Əliyev 
Naxçıvan səfəri zamanı şəhər 
qəbiristanlığında Vətən müharibəsi 
şəhidlərinin məzarlarını da 
ziyarət edib. Burada bir daha 
xatırladılıb ki, Vətən müharibəsi 
başlayan kimi, Naxçıvanın 
qəhrəman övladları torpaqlarımızın 
işğaldan azad olunması üçün 
müqəddəs savaşa atılıblar, 
şəhidlər veriblər. Naxçıvandakı 
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 
xüsusi təyinatlıları zəfər yolunu 
Şuşada tamamlayaraq “dəmir 
yumruğ”un parlaq qələbəsinin təmin 
edilməsində müstəsna qəhrəmanlıq 
göstəriblər. 

Ölkə rəhbəri Naxçıvan 
şəhərində “ASAN xidmət” 
Mərkəzinin binasının tikintisi ilə 
də tanış olub. Muxtar Respublika 
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 
dövlətimizin başçısına burada 
görülən işlər barədə məlumat 
verərək, inşasına ötən il başlanan 
bu obyektin tikintisinin sürətlə 
aparıldığını vurğulayıb. 

(ardı 3-cü səhifədə)

 “Naxçıvan sürətlə 
inkişaf edir”

N axçıvan Muxtar Respublikasının uzun illər mənfur 
qonşularımızın fitnəkarlığı ucbatından blokada 
şəraitində yaşamasına baxmayaraq, burada sosial 

layihələrin icrası bir an belə səngiməyib. Ölkəmizdə həyata 
keçirilən inkişaf strategiyası bu bölgəni də əhatə edib, 
Naxçıvan özünün ərzaq, enerji, müdafiə və informasiya 
təhlükəsizliyinə nail olub. Muxtar respublikada ordu 
quruculuğuna xüsusi diqqət yetirilib. Yeni hərbi obyektlər 
istifadəyə verilib, ordu hissə və birləşmələrinin maddi-texniki 
bazası möhkəmləndirilib, şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti 
artırılıb. 

İlham ƏLİYEV: Biz Şuşaya... əbədi qayıtmışıq!
Dövlət başçımızın 

Azərbaycanın 
mədəniyyət 

paytaxtına üçüncü səfəri 
ictimai-siyasi məzmunlu 
faktlar və heç zaman 
unudulmayacaq məqamlarla 
daha zəngin olduğuna görə 
milli tariximizin dəyərli 
səhifələrindən birinə 
çevrildi. Çünki bu səfər 
çərçivəsində reallaşdırılan 
“Xarıbülbül” festivalını biz 
otuz il gözləmişdik. 

Bu səfər günlərində Şuşada 
qılınan bayram namazını otuz 
il arzulamışdıq. Yeddi-səkkiz il 
qabaq mətbuatdan oxuduğumuz 
“Ermənilər “Xan qızı” bulağını 
qurudublar” sərlövhəli xəbərin 
dağladığı ürəklər bu səfər 
çərçivəsində həmin bulağa gələn 
suyun sərinliyini hiss etdilər. Bu 
səfər çərçivəsində Şuşada keçirilən 
festival atəşfəşanlığı Xankəndidə 
və İrəvanda minlərlə ürəyə dağ 
çəkdi. 

İşğalçılar son otuz ildə bizim 
60-dan çox məscidimizi dağıtmış, 
ibadət yerlərimizi təhqir etmişdilər. 
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında həmin məscidlərin 
bərpasına və ya yenidən tikilməsinə 
start verilmişdir. Elə səfər 
çərçivəsində – mayın 12-də Şuşada 
yeni məscidin təməli qoyuldu. 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla 
Əliyeva və Arzu Əliyeva təməlqoyma 
tədbirində iştirak edirdilər.

Məlumat verildi ki, təməli 
qoyulan yeni məscid dini ocaq 
və modern memarlıq nümunəsi 
kimi göz oxşayacaq. İki minarəli, 
mozaika ilə bəzədiləcək gümbəzi 
olan məscidin layihələndirilməsi 

azərbaycanlı və italyan memarlarla 
birgə həyata keçirilib. Məscidin 
xarici səthi Şuşanın qədim 
məscidinin minarələrində 
istifadə edilən həndəsi naxışlarla 
bəzədiləcək. Bu memarlıq 
elementi Şuşanın firavan və uğurlu 
gələcəyinə əminliyi, keçmişlə bu 
gün arasındakı əlaqəni təcəssüm 
etdirəcək.

Məscidin təməlini qoyan 
Prezident İlham Əliyev çıxış edərək 
dedi ki, Şuşa şəhərində vaxtilə 17 
məscid olub və mənfur düşmən 
onların hamısını dağıdıb. Üç 
məscid yarıdağıdılmış vəziyyətdə 
idi – Yuxarı və Aşağı Gövhərağa 
və Saatlı məscidləri. Onların da 
təmiri ilə bağlı göstəriş verilib.Yuxarı 
Gövhər ağa məscidi artıq təmirdən 
çıxıb. Təməlini qoyduğumuz 
yeni məscid isə: “Təklif etdim ki, 
məscidin forması 8 rəqəmini əks 
etdirməlidir. Çünki noyabrın 8-də biz 
Şuşanı işğalçılardan azad etdik və 

8 noyabr Azərbaycanda artıq rəsmi 
olaraq Zəfər Günüdür. Məscidin 
iki minarəsi 11 rəqəmini əks 
etdirməlidir. Onbirinci ayda Şuşa 
və Qarabağ tam işğaldan azad 
edildi. Bu fikirlər əsasında memarlar 
işləməyə başlamışlar və burada 
göstərilən təqdimatda məscidin 
görkəmi öz əksini tapır”. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 
milli mədəniyyətimizə, tariximizə, 
təbiətimizə və sərvətlərimizə qənim 
kəsilən ermənilər Şuşadakı “Xan 
qızı” bulağını da qurutmuşdular. 
Prezidentin göstərişi ilə həmin  
bulaq da bərpa edilmişdir. Mayın  
12-də həmin bulaqdan su içən 
dövlət başçımız xatırlatdı ki, keçən 
dəfə – yanvar ayında Şuşada 
olarkən demişdim ki, Natəvan 
bulağını bərpa edəcəyik: “İndi 
isə Şuşa dirçəlir və Şuşanın 
rəmzlərindən biri olan “Xan qızı” 
bulağı bərpa edilib”. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Dövlət başçımız “Xarıbülbül” festivalını “Ləyaqət bayramı”adlandırdı
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident və ailə üzvləri Şuşanın 
rəmzlərindən biri kimi tanınan “Xarıbül-
bül” otelinin yenidənqurmadan sonrakı 
açılışında da iştirak ediblər. Məlumat 
verilib ki, oteldə ümumilikdə 49 otaq 
var. Onların hamısı qonaqların qalması 
və rahat istirahət etməsi üçün bütün 
zəruri infrastrukturla təchiz olunub. 
Bu cür obyektlərin istifadəyə verilməsi 
Azərbaycanın mədəniyyət paytax-
tı olan Şuşanın turizm potensialının 
möhkəmləndirilməsində çox mühüm 
rol oynamaqla yanaşı, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə, o cümlədən 
tarixi Şuşa şəhərində icra olunan sosial 
layihələrin ardıcıl və sürətlə davam etdi-
yini göstərir.

Ermənilər təkcə binaları, məscidləri 
dağıtmamışdılar, həm də Şuşanın 
yollarını, qaz, elektrik xətlərini tamamilə 
sıradan çıxarmışdılar. Bu infrastruktur-

lar da sürətlə bərpa edilir. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 
birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları 
Leyla və Arzu Əliyevalar səfərin birinci 
günü 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” ya-
rımstansiyasının açılışında iştirak etdilər. 
Bildirildi ki, Şuşa şəhərinin Azərbaycanın 
ümumi enerji sisteminə qoşulması, 
şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz 
elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi 
məqsədilə ötən ilin dekabrında “Şuşa” 
yarımstansiyasının və Füzuli rayonunun 
“Şükürbəyli” yarımstansiyasından başla-
yaraq 75 kilometr məsafədə 110 kilo-
voltluq “Şükürbəyli-Şuşa” hava elektrik 
verilişi xəttinin tikintisinə başlanılıb. 

Vandallar elə bilirdilər ki, işğal 
etdikləri ərazilərimizdəki mədəniyyət 
nümunələrini talan edib satmaqla, 
muzey və qalereyaları viranə qoymaqla, 
Azərbaycan xalqının həmin rayonlardakı 
izlərini itirə biləcəklər. Amma bacarma-
dılar. Torpaqlarımızın işğaldan azad 

edilməsindən bir neçə ay keçsə də, artıq 
Şuşa rəsm qalereyasında ciddi bərpa 
işləri gedir. Dövlət başçımıza və birinci 
xanıma qalereyada aparılan işlər barədə 
məlumat verərək bildirdilər ki, burada 
qaytarılmış Qarabağ xalçalarının sərgisi, 
“Qarabağ işğaldan əvvəl və sonra”, 
“Azərbaycan rəssamlarının motivlərində 
Qarabağ” adlı sərgilərin keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.

Dövlət başçımızın Şuşaya üçün-
cü səfərinin tarixdə unudulmayacaq 
məqamlarının pik nöqtəsi isə Cıdır 
düzündə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi 
festivalı oldu. Festivalın açılışında çıxış 
edən Prezident Şuşanı “hər birimiz üçün 
müqəddəs olan şəhər”, “Xarıbülbül” fes-
tivalını isə “Ləyaqət bayramı” adlandırdı 
və bu münasibətlə bütün Azərbaycan 
xalqını təbrik etdi: “Uzun fasilədən 
sonra bu il birinci dəfə keçirilən “Xarı-
bülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin 
əziz xatirəsinə həsr olunub. Biz bu günü 

bizim qəhrəman hərbçilərimizə borc-
luyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. 
Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, 
bir yumruq kimi birləşdi və bu Qələbəni 
Azərbaycan xalqı qazandı. Bu, bizim 
hamımızın qələbəsidir”. 

Xatırladaq ki, dövlət başçımız təkcə 
bu festivalla bağlı atılan addımlarda 
deyil, ümumiyyətlə, istənilən məsələdə 
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini 
xüsusilə nəzərə alır. Elə “Xarıbülbül” 
festivalının ilk gününün repertuarının 
seçilməsi zamanı da bu məqam incəliklə 
nəzərə alınmışdı. Prezident xatırlatdı ki, 
bugünkü festivalda ölkəmizdə yaşa-
yan müxtəlif xalqların nümayəndələri 
çıxış edəcəklər: “Bu tövsiyəni festi-
valın təşkilatçısı olan Heydər Əliyev 
Fonduna mən vermişdim, çünki Vətən 
müharibəsində Azərbaycanda yaşayan 
bütün xalqların böyük payı vardır. Vətən 
müharibəsi bir daha onu göstərdi ki, 
Azərbaycanda bütün xalqlar dostluq, 

qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır 
və bu 44 günlük müharibə bir daha onu 
göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli 
həmrəylik vardır. Təsadüfi deyil ki, birinci 
festivalda Azərbaycanda yaşayan xalqla-
rın nümayəndələri çıxış edəcəklər və bir 
daha biz bütün dünyaya buradan – Şu-
şadan, qədim torpağımızdan mesaj veri-
rik. Ölkələr belə inkişaf etməlidir, ancaq 
çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, 
cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, milli 
həmrəylik olur, sülh olur”. 

Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə dilə 
gətirdiyi bir məsələni festival tribunasın-
dan da təkrarladı: “Bundan sonra biz 
Şuşada əbədi yaşayacağıq və Şuşa-
nın bərpa edilməsi artıq başlanmışdır. 
Verilən göstərişlər yerinə yetirilir. Artıq 
Yuxarı Gövhər ağa məscidi təmir edilib 
və sabah orada bayram namazı qılına-
caq”.

Prezidentin fikrincə, bütün bunlar 
böyük rəmzi məna daşıyır: “Bax, 

bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı 
quracağıq, bərpa edəcəyik, mənfur 
düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi 
siz – burada olan vətəndaşlar, dostlar 
gəzəcəksiniz, görəcəksiniz ki, Şuşa 
hansı dağıntılara məruz qalıb. Amma 
yenə də deyirəm, biz Şuşamızı, 
Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, 
Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, 
Kəlbəcərimizi qəlbimizdə yaşatmışdıq. 
Dağıdılmış məscidləri biz bərpa 
edəcəyik, amma o məscidlər işğal 
dövründə bizim qəlbimizdə ucaldılmışdı. 
İndi isə biz burada, Cıdır düzündə – 
hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs 
olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi 
bayramını, bu birlik bayramını, bu 
qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını 
qeyd edirik. Yaşasın Şuşa! Yaşasın 
Qarabağ! Yaşasın Azərbaycan!”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

“Naxçıvan sürətlə inkişaf edir”
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qeyd edək ki, dövlətimizin 
başçısının 2012-ci ilin iyu-
lunda imzaladığı müvafiq 
fərmanla Prezident yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi və onun tabeliyində 
olan “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin yaradılması 
müstəqillik tariximizdə informa-
siya-kommunikasiya texnologi-
yalarının ən son nailiyyətlərinin 
istifadə olunduğu əsl yenilikdir. 
“ASAN xidmət”in əhəmiyyətini 
artıran həm də bu brendin 
ideya mərkəzində Azərbaycan 

vətəndaşlarının dayanmasıdır.
Hazırda ölkədə 20 “ASAN 

xidmət” Mərkəzi fəaliyyət 
göstərir. Onlardan 5-i Bakı-
da, digərləri isə regionlarda 
yerləşir. “ASAN xidmət” 
mərkəzlərində müxtəlif 
dövlət orqanları, həmçinin 
özəl şirkət və müəssisələr 
tərəfindən ümumilikdə 320-
dən çox, “ASAN Kommunal” 
mərkəzlərində isə 55 növ 
xidmət göstərilir. İndiyədək 
“ASAN xidmət” mərkəzlərinə 7 
milyondan çox vətəndaşın 43 
milyondan artıq müraciəti daxil 
olub. Keçirilən rəy sorğula-
rına əsasən vətəndaşların 
xidmətlərdən məmnunluq 
əmsalı 99,5 faiz təşkil edir.

“Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Naxçıvan 
filialının açılışı zamanı isə 
dövlətimizin başçısına bu-
rada yaradılan şəraitlə bağlı 
məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 
Azərbaycan xalçaçılıq sənəti 
tarixində Naxçıvan xalçaçılıq 
məktəbinin də özünəməxsus 
yeri və rolu var. Zəngin 

koloriti, təkrarsız naxışları və 
orijinal kompozisiyaları ilə 
seçilən Naxçıvan xalçaları 
Azərbaycan xalça sənətini 
ənənəvi naxış və elementləri, 
özünəməxsus rəng çalarları 
ilə zənginləşdirib. Tarixən 
Naxçıvanda xalqımızın qədim 
mədəniyyətini, məşğuliyyətini 
və həyat tərzini özündə 
əks etdirən dəyərli xalça 
nümunələri yaradılıb, bu sənət 
nəsildən-nəslə ötürülərək 
yaşadılıb. 

Bu gün də muxtar respub-
likada xalçaçılıq sənətinin in-
kişafına xüsusi diqqət yetirilir, 
xalq yaradıcılığı növlərindən 

biri kimi yaşadılır və təbliğ 
olunur. Xalçaçılığı inkişaf 
etdirmək məqsədilə yeni 
istehsal müəssisələri yara-
dılır. Dövlətimizin başçısının 
2018-ci ilin fevralında imza-
ladığı “Naxçıvan şəhərində 
xalça istehsalı emalatxana-
sının tikintisi, təchizatı və 
infrastrukturunun yaradılması 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
sərəncamına əsasən hazırda 
Naxçıvan Xalça İstehsalı Ema-
latxanası, Naxçıvan Regional 
Yun və Təbii Boyaq Bitkilərinin 
Tədarükü Məntəqəsi uğurla 
fəaliyyət göstərir. 

Səfər çərçivəsində Nax-
çıvanda Süni Mayalanma 
Mərkəzinin istifadəyə verilməsi 
də muxtar respublikada aqrar 
sahənin inkişafının diqqət 
mərkəzində saxlanılmasının 
daha bir göstəricisi kimi diqqət 
çəkib. 

Qeyd edək ki, dövlətimizin 
başçısının 2018-ci ilin fevra-
lında imzaladığı “Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında 
heyvandarlığın inkişafı ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
və 2019-cu ilin noyabrında 
imzaladığı “Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Süni Maya-
lanma Mərkəzinin yaradılması 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
sərəncamlarına əsasən yara-
dılan adı çəkilən bu mərkəzin 
tikintisi 2 hektar ərazidə 
aparılıb. Burada inzibati bina, 
karantin binası, baytarlıq 
klinikası, laboratoriya otağı, 
toxumalma sahəsi, tövlə, 
yem anbarı, açıq havada 
yemsaxlama sahəsi yaradılıb. 
Mərkəzin fəaliyyətə başlaması 
yeni iş yerlərinin yaradılması-
na da geniş imkanlar açıb. Bu 

da muxtar respublikada iqtisa-
diyyatın bütün sahələri kimi, 
kənd təsərrüfatının inkişafının 
da daim diqqət mərkəzində 
saxlanılmasının nəticəsidir. 

Muxtar respublikada aqrar 
sahənin inkişafı istiqamətində 
aparılan islahatlar kənd 
təsərrüfatının bitkiçilik və 
heyvandarlıq, eləcə də emal 
sənayesinin inkişafına 
səbəb olub. Burada ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin olunma-
sı sahəsində görülən tədbirlər 
sırasında heyvandarlığın inki-
şafı mühüm yer tutur. Damaz-
lıq işinin düzgün qurulması və 
cins tərkibinin yaxşılaşdırılma-
sı diqqətdə saxlanılır, səmərəli 
metod kimi süni mayalanma 
tədbirlərinə geniş yer verilir.

Yeri gəlmişkən, Culfa-Or-
dubad magistral avtomobil 
yolun istifadəyə verilməsi 
isə muxtar respublikada bu 
sahənin inkişafına daim qayğı 
ilə yanaşıldığını göstərir. 

Ümumiyyətlə, müasir yol 
infrastrukturunun yaradılması 
Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında həyata keçirilən sosi-
al-iqtisadi islahatların tərkib 
hissəsidir. Çünki rahat və abad 
yol dayanıqlı iqtisadi inkişafı 
təmin edən əsas amildir. Son 
illərdə muxtar respublikada 
müasir standartlara uyğun 
avtomobil yolları salınıb, möv-
cud yol-nəqliyyat kompleksi 
təkmilləşdirilib, yeni körpülər 
tikilib.

Xatırladaq ki, Culfa-Or-
dubad magistral yolunun 
inşası Prezident İlham Əliyevin 
“Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında Culfa-Ordubad magistral 
avtomobil yolunun tikintisi ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
və “Culfa-Ordubad avtomobil 
yolunun yenidən qurulması 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
sərəncamlarına əsasən inşa 
olunub.

Burada bir məsələni də xa-
tırlatmaq istərdik. Son illərdə 
yeni elektrik stansiyalarının ti-
kilib istifadəyə verilməsi Naxçı-
vanın etibarlı enerji təminatına 
əlverişli imkan yaradıb. Bunun 
nəticəsidir ki, muxtar respub-
likada enerji təhlükəsizliyi tam 
gerçəkləşdirilib, bir zamanlar 
yalnız idxal hesabına elekt-
rik enerjisinə olan tələbatını 
ödəyən Naxçıvanda daxili 
istehsal hesabına ixrac poten-
sialı yaranıb, bütün yaşayış 
məntəqələri fasiləsiz və daya-
nıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz 
edilib. 

Araz çayı üzərində tikilən 
və gücü 36 meqavat təşkil 
edən Ordubad Su Elektrik 
stansiyası üçün tutumu 1,5 
milyon kubmetr olan su anbarı 
inşa olunub. Hidroqovşağın 
əsas qurğularının tərkibinə 
elektrik stansiyası, tənzimləyici 
bənd, suqəbuledici qurğu, 
çökdürmə və yükləmə 
hovuzları, derivasiya kanalı 
daxildir. Bəndin uzunluğu 
235 metr, hündürlüyü 12 
metrdir. Derivasiya kanalının 
bir hissəsində işlər artıq 
tamamlanıb. Tənzimləyici 
bənddə isə ümumi işlərin 80 
faizi yekunlaşıb. Su elektrik 
stansiyasında orta illik elektrik 
enerjisi istehsalı 190 milyon 
kilovatt/saat nəzərdə tutulub.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Milli Məclis sədrinin rəhbərliyi ilə parlament  
nümayəndə heyətinin İtaliyaya rəsmi səfəri başlayıb

Parlamentin Mətbuat 
və ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, nümayəndə 
heyətinin tərkibinə Milli 
Məclisin komitə sədri Tahir 
Mirkişili, komissiya sədri 
Eldar Quliyev, İtaliya ilə 
parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupunun başçısı 
Azər Kərimli, deputatlardan 

Qüdrət Həsənquliyev, 
Elnur Allahverdiyev, Aqiyə 
Naxçıvanlı, Afət Həsənova, 
parlament Aparatının rəhbəri 
Səfa Mirzəyev və digər 
rəsmi şəxslər daxildirlər.

Mayın 17-də Milli Məclis 

sədrinin rəhbərlik etdiyi 
parlament nümayəndə 
heyətini Romanın 
“Çampino” hava limanında 
İtaliya Senatının Xarici 
əlaqələr və emiqrasiya 
daimi komissiyasının sədri 

Vito Petroçelli, ölkəmizin 
İtaliyadakı səfiri Məmməd 
Əhmədzadə və səfirliyin 
əməkdaşları qarşılayıblar. 

Səfər çərçivəsində 
Milli Məclisin sədrinin 
İtaliya parlamentinin hər iki 
palatasının sədrləri, ölkənin 
xarici işlər və beynəlxalq 
əməkdaşlıq naziri, Xarici 
İşlər və Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Nazirliyinin 
dövlət katibi və ölkəmizlə 
İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə 
birgə Hökumətlərarası 
Komissiyanin həmsədri, 
İtaliya parlamentindəki 
dostluq qrupunun və 
İtaliya–Azərbaycan Dostluq 
Assosiasiyasının üzvləri ilə 
görüşləri nəzərdə tutulub.

Parlament nümayəndə 
heyətinin səfəri mayın 19-da 
başa çatacaq.

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında  
parlamentlərarası əlaqələr müzakirə olunub

Parlamentin Mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
bildiriblər ki, görüşdə işçi  qrupun 
rəhbəri, Milli Məclisin Səhiyyə 
komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov 
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrindən 
danışıb. Bildirib ki, ölkələrimiz 
arasında siyasi, iqtisadi, huma-
nitar, təhsil, səhiyyə sahələrində 
yüksəksəviyyəli əməkdaşlıq möv-
cuddur. Bu əməkdaşlığın, eləcə də 
parlamentlərarası əlaqələrin inki-
şafında prezidentlər İlham Əliyevin 
və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dostluq 

münasibətləri mühüm rol oynayır. 
Dünyada Azərbaycan və Türkiyə qədər 
bir-birinə bağlı, bir-birinə bu qədər 
yaxın münasibətlərdə olan ölkələrə 
rast gəlmək mümkün deyil. Bir sözlə, 
Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri 
bütün dünya üçün əsl örnəkdir. Tarixin 
çətin sınaqları ilə üz-üzə qaldıqda, ən 
çətin anlarda belə bu iki ölkə arasında-
kı qardaşlıq sözdə deyil, əməldə özünü 
göstərir. 

Türkiyə–Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupu-
nun rəhbəri Şamil Ayrım bildirib ki, 
Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri 
dünya dövlətləri üçün nümunədir. 
Ölkələrimiz arasındakı yüksəksəviyyəli 
əməkdaşlığı qeyd edən Şamil Ayrım 
xüsusilə parlamentlərarası əlaqələrin 
uğurlarından danışıb.

AZƏRTAC

Şuşa Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı elan edilməsi bunu bir daha göstərir. Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Gələn il biz Şuşa-
nın 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal 
dövrünə qədər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Ermənilər nə qədər çalışsalar da, 
Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

      Şuşa, 12 may 2021-ci il

İlham ƏLİYEV:  Biz Şuşaya... əbədi qayıtmışıq!

Mayın 17-də Milli Məclisdə 
parlamentin Azərbaycan–Türkiyə 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə 
işçi qrupunun rəhbəri, akademik 
Əhliman Əmiraslanovla ölkəmizdə 
səfərdə olan Türkiyə–Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupunun 
rəhbəri Şamil Ayrım arasında görüş 
keçirilib.

Milli Məclisin sədri 
Sahibə Qafarovanın 
rəhbərliyi ilə parlament 
nümayəndə heyətinin 
İtaliya tərəfinin dəvəti 
əsasında mayın 17-də 
bu ölkəyə rəsmi səfəri 
başlayıb.
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