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Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında mədəni 
əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Oljas Süleymenov “Şərəf” ordeni 
ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 may 2021-ci il

Belarus və Azərbaycan qarşılıqlı fəaliyyətin, 
əməkdaşlığın yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir 
Prezident İlham Əliyev Belarusun müdafiə nazirini qəbul edib

Belarusun müdafiə nazirini 
salamlayan Prezident İlham Əliyev 
dedi:

– Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyimə 
şadam. Əminəm ki, səfəriniz 
uğurlu olacaq. Hərbi sahədə 
əməkdaşlığımızla bağlı məsələləri 
həmkarınızla ətraflı müzakirə 
edəcəksiniz. Bizdə bütün istiqamətlər 
üzrə işlər yaxşı gedir. Prezident 
Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonun 
Azərbaycana bu yaxınlardakı səfəri 
bunu bir daha təsdiq etdi. Biz onunla 
çox ətraflı söhbət etdik, ikitərəfli 
münasibətlərin geniş gündəliyinə 
dair danışıqlar apardıq, o cümlədən 
ölkələrimiz arasında artıq qədim 
tarixə malik olan hərbi-texniki 
əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə 
etdik. Bu istiqamətdə, həmçinin bütün 
başqa istiqamətlərdə əməkdaşlığı 
davam etdirmək əzmindəyik. 
Ona görə ki, bu gün Belarus və 
Azərbaycan qarşılıqlı fəaliyyətin, 

əməkdaşlığın yüksək səviyyəsini 
nümayiş etdirir. 

Mən Belarus şirkətlərini 
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 
ərazilərinin bərpasında iştiraka 
dəvət etmişəm. Bir qədər sonra 
mən sizə həmin ərazilərdən çəkilmiş 
fotoşəkilləri göstərərəm. Onlar 
30 ilə yaxın işğala məruz qalmış 
torpağımızda törədilmiş vandalizmin 
və dağıntıların səviyyəsini əyani 
şəkildə göstərir. Mənim bildiyimə 
görə, artıq bu məsələlərdə iştirak 
etməyə maraq var. Yaxın vaxtlarda 
Prezidentin səfəri zamanı əldə 
edilmiş razılaşmalar çərçivəsində 
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
nazirinin rəhbərliyi ilə nümayəndə 
heyəti Belarusa səfər edəcək. 
Lakin, bütün başqa istiqamətlər 
üzrə də bundan sonra fəal 
əməkdaşlıq edəcəyik və bir-birimizi 
dəstəkləyəcəyik. 

Dediyim kimi, ölkələrimiz 

arasında hərbi, hərbi-texniki sahədə 
əməkdaşlıq qədim tarixə malikdir və 
çox yaxşı nəticələr verir. Buna görə, 
əminəm ki, sizin həmkarlarınızla 
diskussiyalar, fikir mübadiləsi bu 
sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin daha 
da inkişaf etdirilməsi işində faydalı 
olacaq. Bir daha xoş gəlmisiniz. 

Belarusun müdafiə naziri Viktor 
Xrenin dedi:

– Sağ olun, cənab Prezident. 
İlk növbədə, Sizinlə görüşmək, 
Belarus Respublikasının Prezidenti 
Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonun 
adından Sizi və Azərbaycan xalqını 
salamlamaq, sülh və firavanlıq 
arzularını çatdırmaq imkanına görə 
Sizə minnətdarlığımı bildirmək 
istəyirəm. Yüksək səviyyədə səfərlər 
mübadiləsi həmişə onu göstərir 
ki, bizim qarşılıqlı fəaliyyətimiz və 
əməkdaşlığımız yaxşıdır və gözəldir. 
Bizim dövlətimizin başçısı demişkən, 
Azərbaycan Belarusun şəxsində 
Mərkəzi Avropada özünə etibarlı 
dayaq, Belarus isə Azərbaycanın 
şəxsində Qafqazda etibarlı dost tapıb. 
Prezidentin dediyi kimi, bizim parlaq 
əməkdaşlığımız var. Deyə bilərəm ki, 
o, buna görə çox fəxr edir. 

Azərbaycan bizim ənənəvi 
dostumuz və müttəfiqimizdir, 
həm regional, həm də beynəlxalq 
siyasi aləmdə həmişə mühüm rol 
oynayıb. Dünya miqyasında bizi 
dəstəklədiyinizə, bizə siyasi dəstək 
verdiyinizə görə Sizə şəxsən öz 
adımızdan, Belarus Respublikası 
adından təşəkkürümü bildirmək 
istərdim.

Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ 
zonasında hərbi əməliyyatların 
dayandırılması üçün Sizin əldə 
etdiyiniz razılaşmaları da alqışlayırıq. 
Biz, sadəcə, əminik ki, Sizin müdrik 
rəhbərliyinizlə bu, həmin regionun 
daha da inkişaf etməsi və Sizin 
diyarda sülhün möhkəmlənməsi üçün 
yaxşı təməl olacaq. 

***
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev Belarus 
Respublikasının Prezidenti Aleksandr 
Lukaşenkonun salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da 
salamlarını Belarusun dövlət 
başçısına çatdırmağı xahiş etdi. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 
18-də Belarus Respublikasının müdafiə naziri Viktor Xrenini 
qəbul edib.

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı
17 may 2021-ci il tarixində axşam radələrində ABŞ Prezidentinin 

Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sallivan Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib.

Tərəflər arasındakı telefon da-
nışığında ikitərəfli münasibətlər 
barədə məmnunluq ifadə edilib. Bu 
münasibətlərin hər iki dövlət və bölgə 
üçün sülh və təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd 
olunub.

Ceyk Sallivan Azərbaycan və 
Ermənistan sərhədində yaşanan son 
gərginlik ilə bağlı narahatlığını bildirib 
və bu kimi fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə 
həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb. 
O, həmçinin beynəlxalq sərhədin de-
markasiyası üçün tərəflərin konstruktiv 
müzakirələrinə ehtiyac duyulduğunu vur-
ğulayıb. Ceyk Sallivan ABŞ-ın bölgədə 
barışığın əldə olunmasına sadiqliyini 
ifadə edib.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev bölgədə sülh və 
sabitliyin təmin olunmasına sadiq qal-
dığımızı bildirib. Azərbaycan Prezidenti 
bölgədə münaqişə sonrası vəziyyəti 

müsbət qiymətləndirib, münaqişənin 
bitməsindən 6 ay sonra bölgədə, o 
cümlədən Azərbaycan–Ermənistan 
sərhədində vəziyyətin sabit olduğunu 
qeyd edib.

Prezident İlham Əliyev ABŞ Preziden-
tinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
müşavirinin Azərbaycan və Ermənistan 
arasında beynəlxalq sərhədin delimitasi-
yası üzrə danışıqların başlanmasına ehti-
yac duyulduğu fikri ilə razı olduğunu ifadə 
edib və bu prosesin 10 noyabr 2020-ci il 
üçtərəfli bəyanatına uyğun olaraq həyata 
keçirilməsinin əhəmiyyətini bildirib.

Prezident İlham Əliyev Ermənistanın 
sərhəd gərginliyi ilə bağlı qeyri-adek-
vat reaksiyasının və bu məsələni 
beynəlmiləlləşdirmək cəhdlərinin 
bölgədə gərginliyin artmasına gətirib 
çıxara biləcəyini qeyd edib və bütün 
mübahisələrin sülh yolu ilə və danışıqlar 
prosesi çərçivəsində həllinin vacibliyini 
vurğulayıb.

“Vətən müharibəsində bütün xalqların nümayəndələri 
son damla qanlarına qədər döyüşürdülər” 

Qədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşa may ayının 12-
13-də 29 ildən sonra yenə doğmalarını, qonaqlarını 
hərarətlə, səmimiyyətlə qarşıladı. Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtında şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr 
olunan “Xarıbülbül” musiqi festivalı keçirildi. 

Tədbirin ilk günündə 
ölkəmizdə yaşayan müxtəlif 
xalqların musiqi yaradıcılığı 
“Azərbaycan musiqisində multi-
kulturalizm” mövzusunda təqdim 
edildi. Respublikamızın müxtəlif 
bölgələrində yaşayan ayrı-ay-
rı xalqların musiqi qrupları və 
ifaçıları tərəfindən Azərbaycanın 
millətindən, dinindən asılı olma-
yaraq hər bir kəsin vahid Vətəni 
olduğu mesajı bütün dünyaya 
çatdırıldı.

Festivalın açılışındakı çıxışın-
da Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev bu mesajın əhəmiyyətini 
xüsusi vurğulayaraq dedi: “Biz 
bu gözəl ənənəni bərpa etdik və 
bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı 
Şuşada hər il keçiriləcək. Builki 
festival Azərbaycanda yaşayan 
xalqların nümayəndələrini əhatə 
edir. Bugünkü festivalda ölkəmizdə 
yaşayan müxtəlif xalqların 
nümayəndələri çıxış edəcəklər. 
Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı 
olan Heydər Əliyev Fonduna 

mən vermişdim, çünki Vətən 
müharibəsində Azərbaycanda ya-
şayan bütün xalqların böyük payı 
vardır. Vətən müharibəsi bir daha 
onu göstərdi ki, Azərbaycanda 
bütün xalqlar dostluq, qardaş-
lıq, 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 xalqların 
nümayəndələri çıxış edəcəklər və 
bir daha biz bütün dünyaya bura-
dan – Şuşadan, qədim torpağımız-
dan mesaj veririk…”.

Dövlətimizin başçısının 
vurğuladığı kimi, ölkəmizdə 
müxtəlif millətlərin milli birlik, milli 
həmrəylik mühitində, dostluq, 
qardaşlıq şəraitində yaşaması, 
bu torpağa qəlbən bağlanması, 
onların hər birinin Azərbaycanı 
doğma Vətəni kimi sevməsi, 
azadlığı uğurunda şəhid olma-
sı 44 günlük İkinci Qarabağ 

müharibəsində bir daha öz 
təsdiqini tapdı. 

Bəli, Azərbaycanda milli 
və dini mənsubiyyətindən ası-
lı olmayaraq hər bir əsgər və 
zabit ötən ilki Vətən savaşında 
Birinci Qarabağ müharibəsində 
olduğu kimi, erməni faşizminə 
qarşı əsl qəhrəmanlıq nümunələri 
göstərdi, ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyünün bərpası, suverenliyinin 
möhkəmlənməsi, güc-qüdrətinin 
daha da artması naminə can-
larından keçməyə hazır oldu-
ğunu döyüşlərdə göstərdiyi 
fədakarlıqlarla sübuta yetirdi. 

Bu əzm, cəsarət ümummilli 
lider Heydər Əliyevin əsasını qoy-
duğu azərbaycançılıq ideologiya-
sından qaynaqlanırdı. Bu şücaət, 
mətinlik –“Azərbaycan mənim 
evimdir”– prinsipinə əsaslanırdı, 
“Torpaq uğrunda ölən varsa –
Vətəndir” kimi müqəddəs, ülvi bir 
hiss-duyğudan rişələnirdi. 

Qırx dörd günlük ölüm-di-
rim savaşında Azərbaycanın 
parlaq qələbəsi də Azərbaycan 
türklərinin, rusların, ləzgilərin, 
yəhudilərin, talışların, zaxurla-
rın və s. çiyin-çiyinə bir amal 
uğrunda birliyinin, yumruq kimi 
birləşməyinin, “qisası qiyamətə 
saxlamayacağıq, elə döyüşdəcə 
alacağıq” inadı, ümidi ilə haqq-
ədalət yolundan çəkinməyərək 
mübarizə aparmağın nəticəsi idi. 

Otuz ilə yaxın bir zaman 
ərzində yağı tapdağında qa-
lan torpağın əsarətdən xila-
sı arxa cəbhədə milli və dini 
mənsubiyyətindən asılı ol-
mayaraq, hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının vahid ideya–bütöv 
Vətən uğrunda bir bayraq altında 
birləşməsinin nəticəsi idi. 

(ardı 6-cı səhifədə)

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.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



(əvvəli 1-ci səhifədə)
Vətən müharibəsində işğalçını 

bəlkə də Azərbaycan Ordusunun 
güc-qüdrətindən, döyüş ruhundan 
daha çox xalqımızın bu monolit 
birliyi, sarsılmazlığı qorxudurdu, 
narahat edirdi. Ona görə də dö-
yüş və diplomatiya meydanında 
məğlub olan düşmən savaş günləri 
feysbukda saxta profillər yarada-
raq ölkəmizdəki etnik millətlərin 
adından təxribat xarakterli pay-
laşımlar edir, bu vəhdəti, birliyi 
zəiflətməyə, millətlər arasında 
nifaq, təfriqə salmağa, ruh düş-
künlüyü yaratmağa çalışırdı. Bu 
zaman qəsbkar “Azərbaycan ailəsi” 
anlayışının artıq silinməyəcək, 
pozulmayacaq bir gücə çevrildi-
yini, bu amilin etnik millətlər ara-
sında “Vətən”, “Yurd”, “Torpaq” 
kəlmələrinin müqəddəsləşməsi ilə 
bağlı olduğunu, ölkədə multikultu-
ralizmin Azərbaycan modelinin – 
birgəyaşayışın parlaq nümunəsinin 
bütün dünyada təqdir edildiyi 
həqiqətini unudurdu. 

Ölkəmizdə müxtəlif millətləri 
təmsil edən yüzlərlə gənc 
Azərbaycan Ordusu sıralarında 
işğalçıya qarşı azərbaycanlı, qara-
bağlı kimi mərdi-mərdanə mübarizə 
apardı, düşmənlə cəsarətlə döyü-
şüb, şəhid, qazi olmaqla, parlaq 
qələbə qazanmaqla yağının bu 
çirkin niyyətinin əsassızlığını sübuta 
yetirdi, bundan sonra heç bir xarici 
qüvvənin siyasi sabitliyi, qardaşlığı 
poza bilməyəcəyini bütün dünyaya 
nümayiş etdirdi.

... Vətən müharibəsində şəhid 
olan Dmitri Solnsev Aleksandroviçin 
həyat yoluna nəzər salmaqla bunun 
şahidi ola bilərik. 1995-ci il aprelin 
15-də Bakıda anadan olan, uşaq 
yaşlarında ana-atasını itirən Dmitri 
Nəsimi rayonunda 240 nömrəli tam 
orta məktəbdə təhsilini başa vurduq-
dan sonra Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universitetində ali təhsil 
almışdı. Azərbaycan Ordusunda 
hərbi xidmət keçmişdi. Ötən ilin may 
ayında isə TƏBİB-in tabeliyindəki 
müəssisədə biomühəndis vəzifəsinə 
qəbul edilmişdi. 

... Dmitri Solnsev 2020-ci 
il sentyabrın 27-də başlanan 
Vətən müharibəsi zamanı Hadrut 
qəsəbəsi, Füzuli və Zəngilanın 
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 
iştirak etdi. Oktyabrın 25-də isə 
Qubadlıda qəhrəmancasına şəhid 
oldu. II Fəxri Xiyabanda torpağa 
tapşırıldı. 

D.Solnsev Vətən müharibəsində 
şəxsi igidlik və şücaət nümayiş 
etdirdiyinə görə ölümündən sonra 
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin 
azad olunmasına görə” medalları ilə 
təltif edildi.

Azərbaycan Prezidentinin 
köməkçisi Hikmət Hacıyev Dmitri 
Solnsev şəhidlik zirvəsinə yüksəldiyi 
gün özünün “Twitter” səhifəsində 
yazmışdı: “Azərbaycanın igid oğlu 
- əsgər Solnsev Dmitri Aleksand-
roviç torpaqlarımızın Ermənistan 
işğalından azad edilməsi uğrunda 
gedən döyüşlərdə şəhid olub. Onun 
25 yaşı var idi. O, etnik rus olaraq 
çoxmədəniyyətli Azərbaycanın 
cəsur vətəndaşı idi…”.

... Dmitrinin qısa ömrünə nəzər 
salanda 25 yaşlı şəhidin ürəyinin 
hər zaman Azərbaycanla döyün-
düyü, Azərbaycanla fəxr etdiyi 
aydın görünür. Bacısı Lyudmila 
deyir ki, Dmitri vətənpərvər idi. 
Azərbaycanı qəlbən sevirdi. Ali 
məktəbi bitirəndən sonra qohumları-
mızdan biri onu Rusiyaya işə dəvət 
etmişdi. Dmitri isə “Mən Bakısız, 

Azərbaycansız heç harda qala 
bilmərəm”,– söyləmişidi. 

Erməni faşizminə dərin nifrəti 
vardı. İşğalçıdan söz düşəndə yaşlı 
azərbaycanlıların dilindən eşitdiyi 
“qarı düşmən dost olmaz” sözlərini 
misal çəkirdi. “Ermənilər Azərbaycan 
torpağında zorla məskunlaşdırılıb, 
burada rahatlıq tapandan sonra 
isə “Böyük Ermənistan” xülyası ilə 
yaşayıblar. Azərbaycan xalqının 
onlara göstərdiyi qonaqpərvərlikdən 
sui-istifadə edərək qurduqları 
dövlətin ərazisini Azərbaycanın tarixi 
torpaqları hesabına zaman-zaman 
genişləndiriblər...”,– bildirirdi. “Qa-
rabağ azad olunmalıdır. Xocalının, 
Ağdabanın, Kərkicahanın, Qaradağ-
lının qisası alınmalıdır. Yoxsa, bu 
Vətəni bizi bağışlamayacaq”,– de-
yirdi…

…Vətən müharibəsində 
Azərbaycanda yaşayan Dmitri Soln-
sev kimi digər millətlərin gənclərinin 
doğma Qarabağın erməni 
faşistlərindən təmizlənməsində 
qəhrəmanlıq, şücaət göstərmələri 
barədə çoxsayda misallar çəkə 
bilərik. Lakin əsas məqsəd onların 
doğma yurdları uğrunda döyüşə 
cəsarətlə atılaraq, milli birlik, milli 
həmrəylik nümayiş etdirmələrini, 
əzmkarlıqla torpaqlarımızın hər 
qarışı uğrunda mübarizə aparma-
larını diqqətə çatdırmaqdır. Burada 
Vətən, Yurd sevgisi ilə bərabər, 
digər önəmli bir amil də var ki, bu 

barədə Prezident İlham Əliyev 
aprelin 13-də ADA Universitetində 
keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni 
baxış: münaqişədən sonra inkişaf 
və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq 
konfransda deyib: “Nəzərə alın ki, 
biz əks-hücum əməliyyatı həyat ke-
çirirdik və düzənlikdən yüksəkliklər 
istiqamətində hərəkət edirdik. 
Əsas amil o idi ki, həmin əraziləri 
hətta görməyən gənclər sanki 
özlərinin doğma yurdları uğrunda 
döyüşürdülər. Biz Azərbaycanda 
yaşayan bütün millətlərin birliyinin 
şahidi olduq. Bu da bizim ən böyük 
sərvətlərimizdən biridir. Bir çox 
hallarda multikulturalizm və mədəni 
müxtəliflik mövzusunda beynəlxalq 
tədbirlər zamanı mən həmişə qeyd 
edirdim ki, Azərbaycanın ən böyük 
sərvətlərindən biri multikultural və 
multikonfessiyalı cəmiyyətin olma-
sıdır…”.

Dövlətimizin başçısı daha sonra 
bildirib ki, Vətən müharibəsi zama-
nı bütün xalqların nümayəndələri 
son damla qanlarına qədər 
döyüşürdülər. Onlar Vətənləri uğ-
runda döyüşürdülər. Azərbaycanda 
müxtəlif etnik qruplardan ibarət 
xalqımızın Vətən sevgisi, vahid 
dil və dövlətçilik naminə güclü 
konsolidasiyası baş verdi. Mən 
bundan fərəhləndim və bu gün də 
fəxr edirəm ki, biz belə vətəndaşlar 
tərbiyə etmişik”.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

2021-ci ilin yanvar–aprel aylarında əsas 
kapitala 3 milyard 752,8 milyon 

manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. Neft-
qaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi 
0,7 faiz, qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilən 
vəsaitin həcmi 15,2 faiz azalmışdır.

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumatda 
bildirilir ki, istifadə olunmuş vəsaitin 2 milyard 722,5 milyon 
manatı və ya 72,5 faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 726,3 
milyon manatı (19,4 faizi) xidmət sahələrinə, 304 mil-
yon manatı (8,1 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf 
olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 2 milyard 
132,6 milyon manatını və ya 56,8 faizini daxili vəsaitlər 
təşkil etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 2 mil-
yard 722,9 milyon manatı və ya 72,6 faizi bilavasitə tikinti-
quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin ümumi dəyərində 
müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 64,7 faiz, büdcə 
vəsaitləri 15,6 faiz, bank kreditləri 6,8 faiz, əhalinin şəxsi 
vəsaitləri 7,2 faiz, sair vəsaitlər isə 5,7 faiz təşkil etmişdir.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Ötən dörd ayda 
əsas kapitala 3,75 
milyard manat 
vəsait yönəldilmişdir 

“Vətən müharibəsində bütün xalqların nümayəndələri 
son damla qanlarına qədər döyüşürdülər” 

Məqsəd, 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili 
elan edilməsi ilə əlaqədar dahi şairin adını 
əbədiləşdirmək və bunun üçün Kəpəz dağ 
silsiləsində yerləşən adsız yüksəkliklərdən bi-
rinin Nizami Gəncəvi zirvəsi kimi təsis edilməsi 
olub.

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin 
Qorunması Xidmətinin xüsusi icazəsi əsasında 
reallaşan yürüş Kəpəz Dağçılıq Kulubunun 
peşəkər alpinistlərinin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilib. Dörd qrupdan ibarət olan yürüşdə, 
peşəkar alpinistlərlə yanaşı Yeni Azərbaycan 

Partiyası Gəncə şəhər təşkilatının sədri millət 
vəkili Naqif Həmzəyev və təşkilatın aktiv üzvləri, 
Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin 
əməkdaşları da iştirak ediblər.

Səhər saatlarından start götürən yürüş 
müəyyən məsafəyə qədər avtomobillərlə qət 
olunub. Daha sonra qruplar zirvəyə qədər olan 
məsafəni piyada qət ediblər.

Yeni təsis olunan Nizami Gəncəvi zirvəsi, 
Nizami ilində və ondan sonra da, çox sayda 
insanın ziyarət etmək istədiyi zirvələr sırasında 
olacaq.

“Xalq qəzeti”

Kəpəz dağında Nizami Gəncəvi 
zirvəsi təsis olunub 

Yeni Azərbaycan Partiyasının 
Gəncə şəhər təşkilatının dəstəyi, 
Kəpəz Dağçılıq Klubunun və Gəncə 
Şəhər Gənclər və Idman Baş Idarəsinin 
təşkilatçılığı ilə Kəpəz dağ silsiləsinə 
yürüş təşkil olunub.

Statistika Komitəsindən bildirilib ki, sənaye məhsulunun 
62,9 faizi mədənçıxarma sektorunda, 30,5 faizi emal sek-
torunda, 5,8 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,8 faizi isə su 
təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isteh-
sal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 6,9 faiz 
azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 9,3 faiz artmışdır.

Emal sektorunda əczaçılıq məhsullarının istehsalı 6 
dəfə, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 4,4 
dəfə, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 2,8 
dəfə, maşın və avadanlıqların istehsalı 2,7 dəfə, maşın və 
avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 2,1 dəfə, tütün 
məmulatlarının istehsalı 98,7 faiz, elektrik avadanlıqlarının 
istehsalı 65,2 faiz, kağız və karton istehsalı 34,6 faiz, toxucu-
luq sənayesi məhsullarının istehsalı 33,3 faiz, ağacın emalı və 
ağacdan məmulatların istehsalı 30,3 faiz, rezin və plastik kütlə 
məmulatlarının istehsalı 24 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 
22,5 faiz, geyim istehsalı 19 faiz, qida məhsullarının istehsalı 
6,9 faiz artmış, neft məhsullarının istehsalı 1,4 faiz, hazır metal 
məmulatlarının istehsalı 9,3 faiz, içkilərin istehsalı 9,9 faiz, 
kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 13,4 faiz azalmışdır.

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 0,7 faiz azalmış, su 
təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 
2,2 faiz artmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Beynəlxalq Muzeylər Günündə 
Nizami muzeyinə onlayn 
ekskursiyalar təşkil olunub

Hər il mayın 18-i dünyada Beynəlxalq Muzeylər 
Günü kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Muzeylər Şurası 
(ICOM) tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə 
və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə təsis olun-
muş bu bayramda AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi də hər il “Açıq qapı günü” 
devizi altında minlərlə ziyarətçini qəbul edib.  

Bu il Beynəlxalq Muzeylər 
Günündə Nizami muzeyinin 
rəsmi “Facebook” səhifəsi 
üzərindən canlı yayımda muzeyin 
ayrı-ayrı zallarından onlayn 
ekskursiyalar aparılıb. Geniş 
izləyici auditoriyasının qatıldığı 
ekskursiya 5 dildə (Azərbaycan, 
rus, ingilis, ərəb və fars) təqdim 
olunub. 

Ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin sərəncamına əsasən, 
dünya ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi, dahi Azərbaycan 
şairi və mütəfəkkiri Niza-
mi Gəncəvinin 880 illiyi 
münasibətilə 2021-ci ilin “Ni-
zami Gəncəvi ili” elan edilməsi 
münasibətilə bu il Beynəlxalq 
Muzeylər Günü məhz Nizami 
zalında qeyd olunub. Muzey 
bələdçiləri – Tomiris Babanlı, 

Sevinc Heydərova, Nəzmiyyə 
Yigitoğlu, Natəvan Bağırova, 
Gülnar Əqiq, Zarema İbrahimova 
və digərləri apardıqları izahatlarla 
Nizami muzeyinin yaranma tarixi, 
o cümlədən Nizami Gəncəvi, 
Seyid İmadəddin Nəsimi yaradıcı-
lığına həsr olunmuş ekspozisiya 
zalları haqqında geniş məlumat 
veriblər. 

Bildirilib ki, ilk dəfə 1945-ci 
ildə qapılarını ziyarətçilərin 
üzünə açan Nizami muzeyi 
ötən müddət ərzində xalqımızın 
çoxəsrlik mədəniyyətinin və 
böyük ədəbi irsinin tədqiqi və 
təbliği istiqamətində səmərəli 
fəaliyyət göstərib, üzərinə düşən 
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə 
gəlib. 2020-ci ildə 80 illik 
yubileyi qeyd olunan Nizami 
muzeyində qorunub saxlanılan 

qiymətli eksponatlar və nümayiş 
etdirilən qədim əlyazmalar, böyük 
ədiblərin əsərlərinə miniatürlər, 
xalq yaradıcılığı və tətbiqi 
sənət nümunələri, görkəmli 
şəxsiyyətlərlə bağlı nadir 
sənədlər, habelə müxtəlif əsrlərə 
aid digər maddi mədəniyyət 
abidələri ziyarətçilərdə 
ədəbiyyatımızın bugünədək keç-
diyi inkişaf yolu barədə dolğun 
təsəvvür formalaşdırır. Fond-
ları daim orijinal materiallarla 
zənginləşməkdə olan muzey bu 
gün respublikada mühüm elm və 
mədəniyyət mərkəzlərindən biri 
kimi tanınmaqla yanaşı, eyni za-
manda geniş maarifçilik işi apar-
maqdadır. Muzeyin elmi kadrların 
hazırlanmasında və muzeyşünas-
ların yeni nəslinin yetişməsində 
təqdirəlayiq xidmətləri vardır.

Ekskursiyada dünya 
ədəbiyyatına 5 böyük əsər 
– “Xəmsə” bağışlamış dahi 
Nizami Gəncəvinin əsərlərindən 
nümunələrin təqdim olun-
duğu xalçalar, zərgərlik və 
heykəltəraşlıq materialları, eləcə 
də Nizaminin portreti ilə bağlı 
müsabiqənin qalibi olmuş portet 
və digər eksponatlar təqdim 
olunub.

Muzeydəki əsərlərin bir 
çoxunun ərsəyə gəlməsində 
yaxından iştirak etmiş sənətkarlar 
haqqında məlumat verilib. 
Bu sənətkarlardan biri olan 
Azərbaycanın Əməkdar rəssamı 
Münəvvər Rzayevanın obrazlar 
yaradarkən qəhrəmanın daxi-
li dünyasını böyük məharətlə 
təqdim etdiyi, yaratdığı büst və 
heykəllərlə muzeyin zallarını 
daha da zənginləşdirdiyi vurğu-
lanıb.

Qabil YUSIFOĞLU,  
“Xalq qəzeti” 

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət 
göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2021-ci ilin 
yanvar–aprel aylarında 14,9 milyard manatlıq və ya 
2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8 faiz 
az sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Bu azalma 
neft-qaz sektorunda məhsul istehsalının 6,9 faiz 
azalması hesabına baş vermiş, sənayenin qeyri- 
neftqaz sektorunda isə məhsul istehsalı 16,5 faiz 
artmışdır.

Yanvar-aprel 
aylarında 14,9 milyard 
manatlıq sənaye 
məhsulu istehsal 
olunmuşdur   

Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında 
İctimai şuranın ilk iclası keçirilib

Fövqəladə hallar nazirinin 
müavini tibb xidməti general-
leytenantı Faiq Tağızadə 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
yanında Ictimai şuranın üzvləri ilə 
görüşüb.

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, nazir müavini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarına xüsusi 
diqqət və qayğısından söz açıb, qeyri-
hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə oynadığı 
rolun əhəmiyyətindən danışıb. F.Tağızadə na-
zirlik yanında yeni yaradılmış İctimai şuranın 
fövqəladə halların idarə edilməsi ilə əlaqədar 
müvafiq rəy və təkliflərinin nəzərə alınacağını 
bildirib, ictimaiyyətlə səmərəli əməkdaşlığın 
inkişafına mühüm töhfə verəcəyinə ümidvar 
olduğunu qeyd edərək ona fəaliyyətində 
uğurlar arzulayıb.   

Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında 
İctimai şuranın ilk iclası işə başlayıb. Təşkilati 
məsələlər müzakirə edilib, səsvermə keçiri-
lib. İki il fəaliyyət göstərəcək İctimai şuraya 
Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının 
vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən Fuad 
Hacızadə sədr, FHN işçilərinin həmkarlar 
ittifaqının sədri Mehman İsmayılov sədr 
müavini, “Azərbaycan Qadınları Respublika 
Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin sədr müavini Vəfa 
Abbasova isə katib seçilib.   

İclasda müxtəlif məsələlər müzakirə 
edilib. Şura üzvləri tərəfindən FHN-in ölkə 
əhalisinin təbii və texnogen hadisələrdən 
qorunması sahəsində gördüyü işlərdən bəhs 
edilib, nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uy-
ğun olaraq, müvafiq rəy və təkliflərin təqdim 
edilməsi, şura üzvlərinin əhalinin fövqəladə 
hallarla bağlı maarifləndirilməsi istiqamətində 
FHN-in həyata keçirdiyi tədbirlərdə yaxından 
iştirakı və digər təkliflər səsləndirilib.

PUA heyətləri təlim 
tapşırıqlarını icra edirlər 

Azərbaycan Ordusunda hərbi aviasiya 
və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş 
aparatlarının da cəlb olunduğu təlimlər 

davam edir.
Təlimlər çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) 

heyətləri havadan müxtəlif hündürlüklərdə kəşfiyyat aparır.
PUA heyətləri həmçinin şərti düşmənin mövqelərinin, 

o cümlədən müdafiəsinin dərinliyindəki hədəflərin aşkar 
edilməsi və müvafiq məlumatların idarəetmə məntəqələrinə 
göndərilməsi üzrə tapşırıqları icra edir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusunun təlimləri davam edir. Növbəti mərhələdə 
müdafiə nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev qoşun 
növlərinin komandanları, birlik komandirləri və müvafiq vəzifəli 

şəxslərin təlimlərin gedişi barədə maket üzərində məruzələrini dinləyib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, təlimlərdə anti-
terror əməliyyatları ilə bağlı qərar, qoşunların 
döyüş tapşırıqları və qarşılıqlı əlaqədə 
fəaliyyətlərinin təşkili dəqiqləşdirilib.

Məruzələr dinlənildikdən sonra 

ehtiyatların və mərkəzi tabelikdə olan 
qoşunların anti-terror əməliyyatına bilavasitə 
hazırlığı, yenidən qruplaşmanın keçirilməsi ilə 
əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

Təlimlərin gedişi barədə 
məruzələr dinlənilib
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