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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin 
Vitse-prezidentinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
sentyabrın 16-da Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti 
Fuat Oktayın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-
Türkiyə dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini 
bildirərək əməkdaşlığımızın bütün 
sahələri əhatə etdiyini vurğuladı. 
Prezident İlham Əliyev yüksək səviyyəli 
siyasi əlaqələrə uyğun olaraq iqtisadi 
əməkdaşlığımızın da hərtərəfli inkişaf 
etdiyini dedi. Azərbaycan-Türkiyə 
tərəfdaşlığının son illərdə daha da 
möhkəmləndiyini bildirən dövlətimizin 
başçısı ölkələrimizin həyata keçirdiyi 
birgə irimiqyaslı layihələrin, xüsusilə, 
enerji sahəsi ilə bağlı layihələrin bölgə 
üçün böyük önəm daşıdığını qeyd etdi. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 
Türkiyənin xeyli sayda orta və kiçik 
müəssisələrinin fəaliyyətinin də iqtisadi 
əməkdaşlığın genişlənməsi işinə töhfə 
verdiyini dedi və ticarət dövriyyəsinin 
20 faizdən çox artaraq 3 milyard 
dollardan çox həcmə çatmasından 

məmnunluğunu ifadə etdi. Dövlətimizin 
başçısı Bakıda keçirilən hökumətlərarası 
komissiyanın səmərəli nəticələr 
verəcəyinə əminliyini ifadə etdi və 
Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti 
Fuat Oktayın ölkəmizə səfərinin 
əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi 
işinə xidmət edəcəyini dedi.     

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını 
bildirən Vitse-prezident Fuat Oktay, ilk 
növbədə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın salamlarını Prezident 
İlham Əliyevə çatdırdı. O, ölkələrimizin 
dövlət başçıları arasında olan dostluq 
münasibətlərinin əlaqələrimizin 
inkişafındakı rolunu xüsusi qeyd 
etdi. Vitse-prezident Fuat Oktay 
Bakının işğaldan azad edilməsinin 
101-ci ildönümü münasibətilə 
təbriklərini çatdırdı və paytaxtımızın 
daha da gözəlləşdiyini qeyd edərək 
Azərbaycanın bundan sonra da inkişaf 

yolunda olacağına əminliyini ifadə etdi. 
Türkiyə vətəndaşlarına münasibətdə 

viza rəsmiləşdirilməsi tələbinin aradan 
qaldırılmasına görə təşəkkürünü ifadə 
edən qonaq bunun iki ölkə arasında 
turizm və biznes sahəsində əlaqələrin 
daha da genişlənməsinə töhfə 
verəcəyini bildirdi.

Türkiyə Respublikasının Vitse-
prezidenti Fuat Oktay Türkiyənin 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan 
ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 
işğalı ilə əlaqədar qəti və birmənalı 
mövqeyinin olduğunu xatırladaraq, bu 
mövqeyin bütün beynəlxalq səviyyələrdə 
davamlı olaraq ifadə edildiyini diqqətə 
çatdırdı.   

Dövlətimizin başçısı Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi, onun 
da salamlarını Türkiyə Prezidentinə 
çatdırmağı xahiş etdi.

AZƏRTAC

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva şagird və 
tələbələri Bilik Günü münasibətilə təbrik edib
 � Azərbaycanın Birinci 

vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva şagird və tələbələri 
15 sentyabr – Bilik Günü 
münasibətilə təbrik edib. 
Təbrikin mətni birinci xanımın 
rəsmi "Instagram" səhifəsində 
paylaşılıb.

“Əziz məktəblilər, tələbələr. Hörmətli 
müəllimlər və valideynlər.

Sizi bu əziz, sevimli bayram – Bilik 
Günü münasibətilə təbrik edirəm.

Bu, yeni dərs ilinin, böyük, 
məsuliyyətli və çox maraqlı işin 
başlanğıcıdır. Qoy, yeni dərs ili sizə 
təhsilinizdə böyük uğurlar, maraqlı 
görüşlər və ixtiralar gətirsin, hər bir 
məktəbli, tələbə və müəllim üçün uğurlu 
və məhsuldar olsun. Sizə xoşbəxtlik, 
möhkəm cansağlığı və yeni-yeni 
nailiyyətlər arzulayıram.

Əziz dostlar, Bilik Gününüz 
mübarək!", - deyə təbrikdə bildirilir.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi 
rayonundakı 300 nömrəli məktəbin yeni 

tədris kompleksinin açılışında iştirak edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 16-da Bakının 
Binəqədi rayonundakı 300 nömrəli tam orta məktəbin 960 
şagird yerlik yeni tədris kompleksinin açılışında iştirak 
ediblər. 

Təhsil müəssisəsinin direktoru 
İradə Xəlilova görülən işlərlə bağlı 
dövlətimizin başçısına məlumat verdi.

Bildirildi ki, məktəbin yeni tədris 
kompleksində ən müasir şərait 
yaradılıb. Burada şagirdlər müxtəlif 
laboratoriyalarda əyani təlimlər keçərək 
biliklərini artıra, idman zalında idmanın 
müxtəlif növləri ilə məşğul ola biləcəklər. 

Bu təhsil ocağının binası 1932-ci 
ildə tikilib. O zaman məktəb 400 şagird 
yerlik olub. Hazırda isə burada yeni 
istifadəyə verilən tədris kompleksi ilə 
birlikdə ümumilikdə 1944 şagird təhsil 
alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 138 
müəllim heyəti məşğul olur.

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva yeni tədris 
kompleksinin idman zalında, hərbi 
otaqda, ekosinifdə, informatika 
otağında, kimya kabinetində, ayrı-ayrı 
sinif otaqlarında və yeməkxanada 
yaradılan şəraitlə tanış oldular, 
müəllimlər və şagirdlərlə söhbət 
etdilər, onlara yeni tədris ilində uğurlar 
arzuladılar.   

(ardı 2-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonundakı 300 nömrəli 
məktəbin yeni tədris kompleksinin açılışında iştirak edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Məlumat verildi ki, ötən tədris 
ilində bu təhsil müəssisəsini bitirən 
məzunların 77 faizi ali məktəblərə 
qəbul olub. Ümumilikdə, hər il bu 
məktəbin məzunlarının arasında 
600-dan çox bal toplayan və 
ölkəmizin ali təhsil ocaqları ilə 
yanaşı, xarici dövlətlərin nüfuzlu 
universitetlərinə də qəbul olan 
məzunlar var. Məktəbin şagirdləri 
bir çox bilik, idman yarışlarında, 
olimpiadalarda müxtəlif medallar 
qazanaraq, təhsil ocağını layiqincə 
təmsil ediblər. Yeni təhsil kompleksi 
bu uğurların daha da artmasına 
imkan verəcək. Çünki burada 
şagirdlər geniş, işıqlı, hər cür zəruri 
tədris avadanlığı ilə təchiz olunan 
otaqlarda elmin sirlərinə yiyələnə, 
müəllimlər isə müasir şəraitdə 
şagirdlərə dərs deyə biləcəklər. 

Hər bir dövlətin inkişafı və 
gələcəyi onun təhsil səviyyəsi 
ilə bağlıdır. Bu sahəyə qoyulan 
investisiya gələcəyə yatırılan 
sərmayədir. Azərbaycan bu 
baxımdan hazırda dünyada lider 
ölkələrdəndir. Heç bir ölkədə bu 
cür qısa müddət ərzində bu sayda 
məktəb tikilməyib. Bu istiqamətdə 
atılan addımlara Heydər Əliyev 
Fondunun töhfələri də olduqca 
mühümdür. Fondun bu sahədə 
həyata keçirdiyi layihələrin 

coğrafiyası və miqyası ilbəil daha da 
genişlənir.

Məktəbdə yaradılan şəraitlə 
tanışlıqdan sonra Prezident İlham 
Əliyev və Birinci xanım Mehriban 
Əliyeva müəllimlər və valideynlərlə 
görüşüb onları təbrik etdilər.

Birinci sinif şagirdinin 
nənəsi Fəridə Hüseynova: Əziz 

Prezidentimiz, hörmətli Mehriban 
xanım, sizi burada görməyimizə 
çox şadıq. Mənim nəvəm də bu 
məktəbin birinci sinfinə qəbul 
olub. Mən öz adımdan, valideynlər 
adından Sizə təşəkkür edirəm ki, 
övladlarımıza bu cür gözəl şərait 
yaratmısınız. Allah Sizin canınızı 
sağ, ömrünüzü uzun eləsin.  

Prezident İlham Əliyev: Çox 
sağ olun. Mən də çox şadam ki, 
uşaqlar yeni dərs ilini yeni məktəbdə 
başlayırlar. Müəllimlərin də iş 
yeridir. Valideynlər də, uşaqlar da, 
müəllimlər də razıdırlar. Bizim 
əsas məqsədimiz ondan ibarətdir 
ki, xalqımız razı olsun, xalqımızın 
yaşayış səviyyəsi gündən-günə 

qalxsın, uşaqlar gözəl məktəblərdə 
oxusunlar.  

Son illərdə məktəb tikintisi 
istiqamətində çox böyük işlər 
görülüb. Təkcə onu demək kifayətdir 
ki, son illərdə həm Bakı şəhərində, 
həm bütün bölgələrdə 3200-dən çox 
məktəb tikilib və ya təmir olunub. 
Bu il 80-dən çox məktəb yenidən 

tikiləcək və hələ də təmirsiz olan 
məktəblərdə gələcək illərdə mütləq 
təmir işləri aparılacaq. 

Bu məktəb doğrudan da 
göz oxşayır. Bütün lazımi şərait 
yaradılıb, avadanlıqlarla təchiz 
edilib. Mənə verilən məlumata 
görə, məktəbin əvvəlki vəziyyəti 
çox acınacaqlı idi. Yəni, burada 
müəllimlər üçün də böyük çətinliklər 
var idi, uşaqlar da təmirsiz, 
yararsız vəziyyətdə olan məktəbdə 
oxuyurdular. İndi bu şərait yaradıldı. 
Amma bu, işin bir hissəsidir. 
Əlbəttə, əsas məsələ odur ki, 
gözəl şəraitlə bərabər, təhsilin 
səviyyəsi yüksək olsun və burada 
oxuyan uşaqlar gələcəkdə həyatda 
layiqli yer tuta bilsinlər. Ona görə 
təhsilin səviyyəsinin qaldırılması 
bu gün gündəlikdə duran vacib 
məsələlərdəndir və bu istiqamətdə 
də nəticələr var.  

Onu da bildirməliyəm ki, son 
illərdə müəllim peşəsini seçənlərin 
sayı artır. Müəllim Azərbaycanda 
həmişə çox hörmətli peşə olub. 
Həmişə müəllimə böyük hörmət 
olub. Bu gün isə bu, daha da 
yüksək səviyyədədir. Müəllimlərin 
əməkhaqlarının artırılması, iş 
şəraitinin yaxşılaşdırılması bu 
nəticəyə gətirib çıxarır ki, müəllim 
olmaq istəyənlərin sayı əvvəlki 
illərlə müqayisədə böyük dərəcədə 
artıb. Bir daha uşaqları, valideynləri, 

müəllimləri yeni məktəbin tikintisi ilə 
əlaqədar təbrik edirəm.  

Məktəbin kimya müəllimi 
Yaqut Mönsümova: Möhtərəm 
Prezident, icazə verin, mən 
də kollektivimiz adından Sizə 
minnətdarlığımızı çatdırım. 
Sözün düzü, minnətdarlığımızı 
çatdırmaq üçün söz tapa bilmirik. 
Cənab Prezident, yeni məktəblər 
tikirsiniz, təmir etdirirsiniz. Bu, 
təhsilə olan münasibətdir. Bu, 
dövlətə olan münasibətdir. Sizin 
tapşırığınıza əsasən tikilmiş bu 
yeni məktəb binası “Bilik günü”ndə 
bizə ən gözəl hədiyyədir. Biz hər 
zaman Sizin qayğınızı hiss edirik. 
Belə gözəl, möhtəşəm məktəb 
binasının istifadəyə verilməsi biz 
müəllimləri ürəkdən sevindirir, 
daha yaxşı işləməyə həvəsləndirir, 
məsuliyyətimizi daha da artırır. 
Mən məktəbimizdəki kimya 
laboratoriyasını, kabinetləri gördüm. 
Düzü əvvəllər belə laboratoriyaları, 
kabinetləri biz ancaq filmlərdə 
görürdük. İndi bu, Azərbaycanın 
reallığıdır. 

Bilirik, dünyada bir çox 
münaqişələr, problemlər baş verir. 
Azərbaycanımızda Sizin sayənizdə 
sabitlikdir, əmin-amanlıqdır. Bu, 
Sizin uzaqgörən siyasətinizin 
nəticəsidir. Əldə olunan uğurlarda 
əzizimiz, çox hörmətli Mehriban 
xanımın da böyük xidmətləri var. 
Mehriban xanım, biz Sizi dünyalar 
qədər sevirik, sevgimizi çatdırmaq 
üçün sözlər acizdir. Bir daha çox 
sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb 
bizimlə görüşə gəlmisiniz. 

Cənab Prezident, bu gözəl 
məktəbə, ümumiyyətlə, gördüyünüz 
bütün işlərə görə Sizə kollektivimiz 
adından minnətdarlığımızı bildiririk. 
Allah Sizi, əzizimiz Mehriban 
xanımı, bütün ailənizi qorusun. 

Prezident İlham Əliyev: 
Çox sağ olun. Xoş sözlərə görə 
təşəkkür edirəm. Sizə bir daha 
uğurlar arzulayıram, sizi bir 
daha təbrik edirəm. Əminəm ki, 
burada oxuyan uşaqlar gələcəkdə 
həyatda layiqli yer tutacaqlar 
və dövlətimiz, xalqımız üçün 
böyük işlər görəcəklər, bizim 
ümumi inkişafımıza öz töhfələrini 
verəcəklər. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

Bakıda bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak ediblər

 � Sentyabrın 16-da 
Bakıda, Milli Gimnastika 
Arenasında bədii gimnastika 
üzrə 37-ci dünya çempionatının 
təntənəli açılış mərasimi 
keçirilib.

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti, Milli Olimpiya 
Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev, 
birinci xanım, Azərbaycan Gim-
nastika Federasiyasının prezidenti 
Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri 
açılış mərasiminə baxıblar. 

Ümumrusiya Bədii Gimnas-
tika Federasiyasının prezidenti 
İrina Viner-Usmanova da açılış 
mərasimində olub.

Mərasimdə əvvəlcə iştirakçı 
ölkələrin dövlət bayraqları təqdim 
edildi. 

Açılış mərasimində çıxış edən 
Azərbaycanın Gənclər və İdman 
naziri Azad RƏHİMOV dedi:

- Hörmətli Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev! 

Hörmətli Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyasının prezidenti xanım 
Mehriban Əliyeva! 

Hörmətli Beynəlxalq Gimnastika 
Federasiyasının prezidenti cənab 
Morinari Vatanabe! 

Beynəlxalq aləmdə idman 
tədbirlərinin yüksək səviyyəli 
təşkilatçısı kimi tanınan 
Azərbaycanda bu gün daha bir 
nüfuzlu idman yarışı keçirilir. On 
dörd ildən sonra Azərbaycan bədii 
gimnastika üzrə 37-ci dünya çempi-

onatına ev sahibliyi edir.
2014-cü ildə istifadəyə verilən 

bu möhtəşəm arena dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin ümumilikdə 
idmana göstərdiyi diqqət və qayğı-
nın bariz nümunəsidir. 

Gimnastika növləri üzrə Bakıda 
dünya kubokları, Avropa və dünya 
çempionatları yüksək səviyyədə 
keçirilir. Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyası ardıcıl olaraq iki il 
dünyanın ən yaxşı federasiyası adı-
na layiq görülüb. Təsadüfi deyil ki, 
Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası 
bu mötəbər yarışın təşkilini məhz 
ölkəmizə həvalə edib.

Müasir Azərbaycan gimnasti-
kasında olan bugünkü nailiyyətlər 
ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti, 
Azərbaycan Gimnastika Federasi-
yasının prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Mehriban 
xanımın rəhbərlik etdiyi yerli təşkilat 

komitəsinin hər bir üzvünə, yerli və 
xarici könüllülərə minnətdarlığımızı 
bildiririk.

Sözsüz ki, yarışın Tokio Olim-
piya Oyunlarına təsnifat xarakteri 
daşıması, 61 ölkənin 300-dən çox 
idmançısının mükafatlar uğrunda 
mübarizə aparması dünya çempio-
natının gərgin mübarizə şəraitində 
keçəcəyinə, maraqlı və unudulmaz 
olacağına əminlik yaradır. İdman-
çılara isə yaranmış bu imkandan 
bəhrələnərək layiqli mübarizə 
aparmağı və qələbə qazanmalarını 
arzu edirəm. 

Diqqətinizə görə çox sağ olun.

***

Beynəlxalq Gimnastika Fede-
rasiyasının prezidenti Morinari 
VATANABE çıxış edərək dedi:

- Beynəlxalq Gimnastika Fede-
rasiyasının prezidenti olaraq sizi bu-
rada – Bakıda bədii gimnastika üzrə 

37-ci dünya çempionatında salam-
lamaqdan məmnunluq duyuram. Bu 
gündən etibarən yeddi gün ərzində 
dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
olan bədii gimnastlar “Tokio 2020” 
Olimpiya Oyunlarına lisenziya qa-
zanmaq uğrunda mübarizə apara-
caqlar. Onlar həm də gözəllik üçün 
yarışacaqlar. Mən inanıram ki, bu, 
tamaşaçılar üçün gözəl musiqi və 
əsrarəngiz bədii gimnastika çıxışla-
rının harmoniyasından həzz almaq 
üçün böyük bir imkandır.

Azərbaycan Gimnastika Fede-
rasiyasına, xüsusilə də federasi-
yanın prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevaya, Azərbaycan Respub-
likasının gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimova, tədbirin bədii 
gimnastika üzrə səfiri Yana Batırşi-
naya, könüllülərə və çempionatı bu 
cür gözəl səviyyədə təşkil etməkdə 
əməyi olan hər kəsə təşəkkürümü 
bildirirəm. 

Əziz gimnastlar, əminəm ki, siz 
bədii gimnastikanın gözəlliyini və 
mükəmməlliyini dünyaya nümayiş 
etdirəcəksiniz. 

***
Mərasimdə Beynəlxalq Gim-

nastika Federasiyasının sentyabrın 
13-də vəfat edən, iyirmi il bu quruma 
rəhbərlik etmiş sabiq prezidenti Bru-
no Qrandinin xatirəsi bir dəqiqəlik 

sükutla yad olundu. 
Sonra Azad Rəhimov, Morinari 

Vatanabe və dünya çempionatının 
səfiri, bir neçə dəfə dünya çempio-
nu, Olimpiya Oyunlarının mükafat-
çısı, rusiyalı gimnast Yana Batırşina 

çempionatı açıq elan etdilər. 
Tanınmış müğənni və bəstəkar, 

Əməkdar artist Tünzalə Ağayeva 
Azərbaycanın dövlət himnini akapel-
la üslubunda ifa etdi. 

Daha sonra hakimlərin, gimnast-
ların və məşqçilərin adından and 
içildi. Misir Gimnastika Federasiya-
sının nümayəndəsi Sarah Qhoneim 
hakimlər, azərbaycanlı gimnast 
Zöhrə Ağamirova atletlər, Meksi-
ka yığma komandasının məşqçisi 
Karalina Rangel isə məşqçilər 
adından təntənəli şəkildə and içdilər. 
Bu andlar bütün iştirakçılara və ta-
maşaçılara sağlam rəqabət, ədalətli 
hakimlik və idmanda ədalət prinsip 
və ideallarına riayət edilməsinin ən 
yüksək prioritetə sahib olduğunu bir 
daha xatırlatdı.

Dünya çempionatının ul-
duz səfiri, Azərbaycanın sevilən 
müğənnisi, Əməkdar artist Miri Yusif 
məhz bu yarış üçün xüsusi yazılmış 
“Birinci ol” mahnısını ifa etdi. 

Mərasimdə Şərq motivləri 
əsasında səhnələşdirilmiş “Şərq 
nağılı” şousu təqdim olundu. Şouda 
gimnastikanın müxtəlif növləri üzrə 
200-ə yaxın gimnast və onların 
məşqçiləri iştirak etdilər. Bu şouda 
səhnəyə çıxan ən kiçik gimnastın 
doqquz yaşı var. 

Şoudan sonra məşhur müğənni, 
Xalq artisti, hit mahnıların ifaçısı 
Emin Ağalarov sevilən mahnıları ilə 
tamaşaçıların qəlbini fəth etdi.

Beləliklə, Azərbaycan daha 
bir unudulmaz açılış mərasimi ilə 
adını dünya gimnastika yarışlarının 
tarixinə yazdı. 

Qeyd edək ki, “Tokio 2020” 
Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya 
xarakteri daşıyan çempionatda 61 
ölkədən 300 gimnast 9 dəst medal 
uğrunda mübarizə aparır. 

“Nağıllar gerçəkləşəcək” devizi 
ilə təşkil olunan dünya çempionatı-
na Azərbaycan 9 gimnastla qatılıb. 
Fərdi proqram üzrə yarışlarda 

Zöhrə Ağamirova, Veronika Qu-
dis, Yelizaveta Luzan və Məryəm 
Səfərova güclərini sınayacaqlar. 
Qrup hərəkətlərində isə komanda-
mızın heyətində Ayşən Bayramova, 
Diana Əhmədbəyli, Aliyə Paşayeva, 
Zeynəb Hümmətova və Darya Soro-
kina yer alıblar.

Sentyabrın 22-dək davam 
edəcək çempionatda fərdi proqram-
da çoxnövçülük üzrə ilk 16-lıqda 
yer alan gimnastlar (bir ölkədən 
maksimum 2 gimnast olmaqla) 
Tokio Olimpiadasına lisenziya əldə 
edəcəklər. Qrup hərəkətləri koman-
dalarına gəldikdə isə, ötən ilin dünya 
çempionatının nəticələrinə əsasən, 
Bolqarıstan, Rusiya və İtaliya artıq 
lisenziyanı təmin ediblər. Çempio-
natda çoxnövçülük xalları üzrə daha 
5 ən yaxşı komanda Olimpiadaya 
vəsiqə qazanacaq.

AZƏRTAC
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Azərbaycanın xanlıqlar dövrü haqqında 

kitab Rusiya kitabxanalarında

 � Moskvada nəşr olunmuş “Политическое наследие периода 
ханств истории Азербайджана в свете документов” (“Tariximizin 
xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında”) kitabı Rusiyanın aparıcı 
kitabxanalarına verilib.

Tərcümə Mərkəzindən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, akademik Ramiz Mehdiyevin müəllifi 
olduğu kitab Rusiyanın 20-yə yaxın ən 
nüfuzlu kitabxanasının fonduna daxil edilib. 
Onların sırasında Rusiya Dövlət Kitabxanası, 
Rusiya Milli Kitabxanası, Rusiya Federasi-
yası Prezident Administrasiyası Kitabxanası, 
Rusiya Federasiyası Parlament Kitabxanası, 
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Uni-
versitetinin Elmi  Kitabxanası, Rusiya Elmlər 
Akademiyası Kitabxanası və oxucuların daha 
çox müraciət etdiyi digər kitabxanalar var.

Azərbaycan tarixinin ən ağrılı və həssas 
mərhələlərindən olan xanlıqlar dövrü-
nün indiyədək tarixşünaslığa gizli qalan 
həqiqətlərini üzə çıxaran kitab bir çox elmi 
mənbələrdə əksini tapmış yanlış qənaət 

və nəticələrin aradan qaldırılmasına, eləcə 
də ictimai fikir üçün aktual və önəmli olan 
mövzuya daha sistemli və ədalətli baxışın for-
malaşmasına imkan yaradır, tarixi hadisələri, 
simaları tutarlı elmi faktlar və arxiv sənədləri 
vasitəsilə işıqlandırır.

Tarixçilər və mənbəşünaslar, eləcə də 
Azərbaycanın qədim tarixi ilə maraqlanan 
geniş oxucu kütləsi üçün qiymətli elmi mənbə 
olan əsərin rus dilinə tərcüməçisi Püstə Axun-
dova, redaktoru Nadiyə Qafarova və Fərrux 
Rzayevdir. Mətnlərə dair şərh və qeydlərin 
müəllifi siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Eldar Əmirov, arxiv sənədlərinin fars dilindən 
tərcüməçisi AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnsti-
tutunun direktor müavini Şahin Yəhyayevdir.

Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat Oktayın Azərbaycana rəsmi səfəri
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qarşılanma

 � Türkiyə Respublikasının Vitse-
prezidenti Fuat Oktay sentyabrın 15-
də Azərbaycan Respublikasına rəsmi 
səfərə gəlib.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının 
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü. 

Hərbi orkestr Azərbaycan və Türkiyənin 
dövlət himnlərini səsləndirib.

Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti Fuat 
Oktayı Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin 
müavini Əli Həsənov, xarici işlər nazirinin 
müavini Ramiz Həsənov və digər rəsmi şəxslər 
qarşılayıblar.  

AZƏRTAC

Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət
 � Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi səfərdə 
olan Türkiyə Respublikasının 
Vitse-prezidenti Fuat Oktay 
sentyabrın 16-da Fəxri 
xiyabana gələrək xalqımızın 
ümummilli lideri, müasir 
müstəqil dövlətimizin memarı 
və qurucusu Heydər Əliyevin 
xatirəsini yad edib, məzarı 
önünə əklil qoyub.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi 
anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.                                                        

AZƏRTAC

Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram
 � Türkiyə 

Respublikasının Vitse-
prezidenti Fuat Oktay 
sentyabrın 16-da 
Şəhidlər xiyabanını 
ziyarət edib.

Fuat Oktay 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizədə canlarından 
keçmiş qəhrəman Vətən 
övladlarının məzarlarını 
ziyarət edib, “Əbədi məşəl” 
abidəsinin önünə əklil qoyub.

Bakının ən hündür 
nöqtəsindən Azərbaycan 
paytaxtının mənzərəsini 
seyr edən Türkiyənin 
Vitse-prezidentinə Şəhidlər 
xiyabanının tarixi və şəhərdə 
görülən abadlıq-quruculuq 
işləri barədə məlumat verilib.

Sonra Türkiyənin 

Vitse-prezidenti Şəhidlər 
xiyabanında şəhid türk 
əsgərlərinin xatirəsinə 
ucaldılmış abidəni ziyarət 
edərək önünə əklil qoyub, 
şəhidlik kitabəsinin üstünə 

gül dəstələri düzüb.
Vitse-prezident Fuat 

Oktay xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazıb.
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Bakıda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında 
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası 

Komissiyanın səkkizinci iclası keçirilib

 � Sentyabrın 16-da Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə 
Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Hökumətlərarası Komissiyanın səkkizinci iclası keçirilib.

İclasa Azərbaycan Respublikasının 
Baş Naziri, Azərbaycan tərəfdən komis-
siyanın həmsədri Novruz Məmmədov 
və Türkiyə Respublikasının Vitse-pre-
zidenti, Türkiyə tərəfdən komissiyanın 
həmsədri Fuat Oktay rəhbərlik ediblər.

Əvvəlcə Azərbaycan Respublikası-
nın Baş Naziri Novruz Məmmədov və 
Türkiyə Respublikasının Vitse-preziden-
ti Fuat Oktayın təkbətək görüşü olub.

Sonra iclas işini nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə 
davam etdirib. 

İclasda hər iki tərəfdən komissiya-
nın üzvü olan nazirlik, qurum və digər 
təşkilatların nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Baş Nazir Novruz Məmmədov 
iclasda çıxış edərək Azərbaycan 
Respublikası ilə Türkiyə Respublika-
sı arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 
Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 
səkkizinci iclasının xalqımızın tarixində 
mühüm bir hadisəyə - Bakının erməni 
daşnak və bolşevik birləşmələrinin 
işğalından azad olunmasının 101-ci 
ildönümünə təsadüf etdiyini vurğu-
ladı. Baş Nazir 1918-ci il sentyab-
rın 15-də Qafqaz İslam Ordusunun 
Azərbaycan milli ordu birləşmələri 
ilə birgə Bakının erməni daşnak və 
bolşevik birləşmələrinin işğalından azad 
etməsinin Türkiyə-Azərbaycan əbədi 
qardaşlığının təzahürü olduğunu ifadə 
etdi. 

Novruz Məmmədov Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlıq əlaqələrindən danışa-
raq bildirdi ki, dövlətlərimizin başçıları-
nın bir-birinə göstərdiyi səmimi dəstək 
və qardaşlıq münasibətləri hər birimiz 
üçün örnəkdir. Bunun nəticəsidir ki, hər 
iki dövlətin imza atdığı iri beynəlxalq 
layihələr uğurla həyata keçirilir. Birgə 
həyata keçirdiyimiz layihələr bizi daha 
da gücləndirir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri, 
TANAP, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
və eləcə də digər layihələr təkcə 
ölkələrimiz üçün deyil, bütün regionu-
muz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan-Türkiyə birliyi, dostluğu və 
strateji müttəfiqliyi regional sabitliyə və 
tərəqqiyə də töhfə verir.

Baş Nazir qeyd etdi ki, indiyədək 
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlərarası 
Komissiyanın keçirilən 7 iclasında 
həllini gözləyən bir sıra məsələlər 
üzrə qərarlar qəbul edilib, onların 
icrası təmin olunub. Həmçinin ali və 
yüksək səviyyəli görüşlərdə bir çox 
mühüm məsələlər müzakirə edilib 
və imzalanan sənədlərdə nəzərdə 
tutulmuş müddəalar bizə daha fəal 
çalışmaq üçün geniş imkanlar yara-
dıb. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin 
bütün sahələrdə ildən-ilə daha da 
genişlənməsi və möhkəmlənməsi bu-
nun bariz nümunəsidir.

Novruz Məmmədov deyib: “Bildiyiniz 
kimi, ticarət-iqtisadi, nəqliyyat, rabitə, 
kənd təsərrüfatı, humanitar, turizm, 
maliyyə, vergilər, bank işi, sənaye və 
energetika, ekologiya, su təsərrüfatı, 
təhsil və digər sahələrdə daha da 
dərinləşən münasibətlərimiz iki qar-
daş ölkənin mənafeyinə və xalqlarının 
gələcəyinin firavan olmasına xidmət 
edir”.

Baş Nazir diqqətə çatdırdı ki, qar-
şılıqlı sərmayə qoyuluşunun səviyyəsi 
bizi məmnun edir. Azərbaycandan 
Türkiyəyə, Türkiyədən Azərbaycana 
milyardlarla dollar həcmində sərmayə 
qoyulur. Bu mənada Petkim neft-kimya 
kompleksini və Star neft emalı zavodu-
nu xüsusi qeyd etmək istərdim. Məncə, 
dünyada ikinci belə nümunə yoxdur 
ki, iki ölkə bir-birinə bu qədər yaxın və 

etibarlı tərəfdaş olsun.
“Azərbaycanın müstəqilliyinin 

bərpasının ilk günlərindən Türkiyə daim 
bizim yanımızdadır”, - deyən Novruz 
Məmmədov bildirdi ki, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı qardaş Türkiyə hər 
zaman Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 
dəstəkləyir. İndiyədək bütün sahələrdə 
göstərilən yardımlara, xüsusən də 
Azərbaycan üçün çox böyük önəm da-
şıyan müdafiə, müdafiə sənayesi, tibb 
və təhsil sahələrində köməyi yüksək 
qiymətləndiririk. Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində blokada şəraitində 
yaşayan Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasına göstərilən daimi dəstəyə görə 
dərin təşəkkürümüzü bildiririk.

Dost, qardaş Azərbaycana 
səfərindən məmnunluğunu ifadə edən 
Türkiyə Respublikasının Vitse-pre-
zidenti Fuat Oktay Hökumətlərarası 
Komissiyanın səkkizinci iclasının 
Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin 
hazırkı vəziyyətinin dəyərləndirilməsi 
və əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi baxımından uğurlu 
olacağına əminliyini bildirdi. 

“Türkiyə və Azərbaycan ortaq tarixə 
malik, hər zaman sevincləri və kədərləri 
birgə bölüşən qardaş ölkələrdir. Biz 
iki dövlət, bir millətik. Biz Azərbaycan 
və Türkiyə arasında mövcud dostluq 
və qardaşlıq münasibətlərini iqtisadi-
ticari sahədə daha da genişləndirmək 
niyyətindəyik”,- deyə Vitse-prezident 
diqqətə çatdırdı.

İclasda hər iki ölkənin iqti-
sadi-ticari əlaqələrinin mövcud 
vəziyyəti, genişləndirilməsi və iqtisadi 
əməkdaşlığın davamlılığının təmin 
olunması ilə bağlı məsələlər müzakirə 
olundu. 

Sonra  Azərbaycan Respublikası ilə 
Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası 
Komissiyanın səkkizinci iclasının Proto-
kolu imzalandı. Protokolu Azərbaycanın 
Baş Naziri Novruz Məmmədov və 

Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat Oktay 
imzaladılar.  

Protokolda komissiyanın səkkizinci 
iclasının Azərbaycan və Türkiyə 
arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin 
inkişaf etdirilməsinə müsbət təsir 
göstərəcəyinə əminlik ifadə olunub. 
İclasda, həmçinin Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlığa dair müzakirələrin nəticəsi 
olaraq, iclasın Protokoluna əlavə kimi 
tərtib edilmiş 2019-2021-ci illər üzrə 
Fəaliyyət Planı da qəbul edilib.

Daha sonra Azərbaycanın Baş 
Naziri Novruz Məmmədov və Türkiyənin 
Vitse-prezidenti Fuat Oktay mətbuata 
bəyanatlarla çıxış etdilər.

Baş Nazir Novruz Məmmədov 
Komissiyanın səkkizinci iclası ilə bağlı 
məlumat verərək bildirdi ki, komissiya 
tərəfindən gündəlikdə olan məsələlər ilə 
bağlı səmərəli iş aparılıb. Ümumilikdə 
147 məsələ ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb və bütün məsələlərlə bağlı 
razılıq əldə olunub. 

Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin 
inkişafında dövlətlərimizin başçıları-
nın həmsədrliyi ilə Yüksək Səviyyəli 
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının vacib 
rolunu vurğulayan Baş Nazir Novruz 
Məmmədov deyib: “Prezident İlham 
Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Hökumətlərarası Komissiyanın 
və ümumilikdə hər iki ölkənin dövlət qu-
rumları qarşısında iqtisadi əməkdaşlığın 
daha da genişləndirilməsi ilə bağlı 
konkret vəzifələr müəyyənləşdiriblər. 
Biz də bu istiqamətdə fəaliyyətimizi 
bundan sonra da qətiyyətlə davam 
etdirəcəyik. Hesab edirəm ki, bizim 
bugünkü iclasımız ölkələrimiz arasında-
kı dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin 
daha da möhkəmlənməsinə öz töhfəsini 
verəcək”. 

Novruz Məmmədov iki ölkə arasın-
da viza rejiminin aradan qaldırılmasının 
əhəmiyyətini və bu mühüm hadisənin 
iqtisadi, ticarət, sosial, humanitar və 
digər sahələrdəki əlaqələrin inkişafına 
daha da müsbət təsir edəcəyini vurğu-
ladı.

Vitse-prezident Fuat Oktay iclasda 
ölkələrimiz arasındakı iqtisadi-ticarət 
əlaqələrinə dair ətraflı müzakirələrin 
aparıldığını diqqətə çatdıraraq dedi: 
“İclasda Türkiyə ilə Azərbaycan 
arasında yeni əməkdaşlıq imkanları 
nəzərdən keçirildi. Əminəm ki, Ko-
missiyanın səkkizinci iclası ikitərəfli 
münasibətlərimizin genişlənməsinə 
təkan verəcək və əməkdaşlığımız üçün 
yeni üfüqlər açacaq”.

Fuat Oktay bildirdi ki, Türkiyə 
və Azərbaycan regionda güclü iqti-
sadiyyata malik ölkələrdir. Türkiyə-
Azərbaycan əməkdaşlığının daha da 
genişləndirilməsi xalqlarımızın rifah 
halının yüksəlməsinə, regionun inkişafı-
na xidmət edir. 

 AZƏRTAC

Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat Oktayın 
şərəfinə rəsmi nahar verilib

 � Sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Novruz 
Məmmədovun adından Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti Fuat Oktayın 
şərəfinə rəsmi nahar verilib.

Səmimi söhbət zamanı Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında qardaşlıq münasibətlərinin, 
o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığın 

perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

AZƏRTAC

Türkiyənin Vitse-prezidentinin 
Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti Fuat 
Oktayın Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri 
sentyabrın 16-da başa çatıb.

Hər iki ölkənin dövlət 
bayraqlarının dalğalandığı 
Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda qonağın 
şərəfinə fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü. 

Vitse-prezident Fuat 
Oktayı Azərbaycan 
Respublikası Baş 
Nazirinin müavini Əli 
Həsənov, Xarici İşlər 
nazirinin müavini Ramiz 
Həsənov və digər rəsmi 
şəxslər yola salıblar.  

AZƏRTAC
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Əli Həsənov yazır: “O dövrdə 
milli müstəqilliyimiz yenicə elan 
olunmuşdu. Dövlət institutları hələ 
formalaşmağa macal tapmamış 
məmləkətimiz və onun sərvətləri 
uğrunda gedən geopolitik savaşda, 
qanlı maraqlar toqquşmasında 
Bakısız qalmış Azərbaycan, Xalq 
Cümhuriyyətinin qurucuları 
tərəfindən haqlı olaraq başsız 
bədənə bənzədilirdi. Azərbaycan 
fiziki bütövlüyünə - öz başına qan 
və inanc qardaşları ilə çiyin-çiyinə 
verərək, Bakıdakı özbaşınalıqlara, 
hərc-mərcliyə, talan və repressiyalara 
son qoyaraq qovuşdu. Baş şəhər də 
daxil olmaqla, ölkəmizin dörd bir 
yanı zəfər təntənəsinə büründü. Nuru 
paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam 
Ordusunun Bakıya daxil olması 
müqəddəs Qurban bayramı günlərinə 
təsadüf edirdi. Bu səbəbdən də təkcə 
Bakıda və bölgələrimizdə deyil, 
qalibiyyətin sorağını alan bütün türk-
islam dünyasında bayram-bayrama 
qarışmışdı. Bakıda türk ordusunun 
adına qurbanlar kəsilmiş, şəninə 
ziyafətlər verilmiş, məşhur milyonçu, 
öz xeyriyyəçiliyi ilə xalqımızın 
yaddaşına əbədi həkk olunmuş 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev indiki 

Dövlət Filarmoniyasının binasında 
təmtəraqlı süfrə açaraq Nuru paşanı 
əhali adından salamlamış, ona yüksək 
ehtiram göstərmişdi.

Nuru paşanın xatirəsi, Qafqaz 
İslam Ordusunun rəşadəti ötən 
əsrin sonlarında öz müstəqilliyini 
yenidən qazanmış Azərbaycanda həm 
cəmiyyət, həm də dövlət səviyyəsində 
xüsusi ehtiramla yad edilir. Bu 
ehtiramın ən bariz təcəssümü 
Şəhidlər xiyabanında Qafqaz İslam 

Ordusuna ucaldılan abidədir. Bu 
abidə böyük Heydər Əliyevin “bir 
millət, iki dövlət” fəlsəfəsinin həm 
yaxın tariximizdəki əsaslarını, 
həm də gələcək hədəflərinin 
gerçəkləşməsi baxımından son 
dərəcə ciddi əhəmiyyət daşıyan 
fədakarlıq tələbini simvolizə edən 
bir əsərdir. Bu abidənin layihəsi 
1918-ci ildə hazırlanmış, ADR 
parlamentinin 15 sentyabr 1919-
cu ildə Bakının azad olunmasının 
1 ili münasibətilə keçirilən xüsusi 
iclasından sonra hökumət üzvləri, 
millət vəkilləri Çəmbərəkənd 
qəbiristanlığına gedərək türk 

əsgərinin heykəlinin qoyulması üçün 
özül inşa etmişdilər. Lakin 28 aprel 
ilhaqı bu abidənin ucaldılmasına 
imkan vermədi. Müstəqilliyin 
bərpasından sonra Azərbaycan və 
Türkiyə hökumətlərinin razılaşmasına 
əsasən həmin layihə davam etdirildi. 
Abidənin yeni təməli 1999-cu ildə 
qoyuldu, bir il sonra isə Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyevin və 
Türkiyə Prezidenti Süleyman 

Dəmirəlin iştirakı ilə açılış mərasimi 
keçirildi. Bildiyiniz kimi, ötən il 
Qafqaz İslam Ordusunun Bakını azad 
etməsinin 100 illiyi ilə bağlı bir çox 
rəsmi, elmi və mədəni tədbirlər təşkil 
olundu. Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti 
cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirak 
və qəbul etdikləri əzəmətli hərbi 
paradda xalqlarımız və dövlətlərimiz 
arasındakı bağların qırılmazlığı, 
zamanın qardaşlıq duyğularımızı daha 
da gücləndirdiyi, torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsi üçün yenə də 
birgə iradə ortaya qoymağımız bütün 
dünyaya nümayiş olundu.

Bəli, 1918-ci ilin sentyabr 
ayının 15-də Bakının azad edilməsi 
ilə kulminasiya nöqtəsinə çatan 
Osmanlı ordusunun Qafqaz hərəkatı 
dünən də, bu gün də, gələcək üçün 
də tayı-bərabəri olmayan tarixi 
örnəkdir. Onunla örnəkdir ki, Qafqaz 
İslam Ordusu qurularkən məqsəd 
nə Osmanlı dövlətinin torpaqlarını 
müdafiə etmək, nə də yeni ərazilər 
zəbt etmək olmuşdu. Bu, sözün əsl 
mənasında, qardaşın-qardaşa haraya 
gəlməsi, heç bir maddi və siyasi 
mənfəət güdmədən onu zamanın 
qəddar sərvət ovçularının, uşaqlara, 
qadınlara, qocalara rəhmi gəlməyən 
amansız qatillərin caynağından xilas 
etmək məramı idi. Buna rəğmən, 
hərəkatın uğurla başa çatacağı və 
davamlı olacağı halda, həm qocaman, 
həm də gənc qardaş elə əlverişli 
mövqe sahibinə çevriləcəkdi ki, 
XX əsrin tarixi də, coğrafiyası da 
yaşadığımızdan tamam fərqli şəkil 
alacaqdı.

Qafqaz İslam Ordusu Birinci 
Dünya müharibəsinin sonlarına 
doğru qurulmuşdu. Ordunun 
qurulması prosesinin başlanğıcında 
12 maddəlik bir təlimatnamə tərtib 
edilmiş, birliyə komandan təyin 

olunan Nuru paşa Killigilə bu sənəd 
üzrə Osmanlı dövlətinin Qafqazdakı 
baş təmsilçisi vəzifəsi həvalə 
olunmuşdu. Osmanlı hakimiyyətinin 
son dərəcə konspirativ, hətta öz 
müttəfiqlərindən də gizli şəkildə 
yaratdığı bu hərbi birləşməyə “islam” 
adının verilməsi tərkibinin tamamilə 
müsəlmanlardan ibarət olması 
ilə bağlı idi. Sıravi əsgərlərindən 
tutmuş əsas komandirlərinə qədər 
bütün şəxsi heyətində bircə nəfər 
də olsun qeyri-müsəlman olmayan 
ordunun tək vəzifəsi vardı - Qafqaz 
müsəlmanlarına, Azərbaycan 
türklərinə hərbi yardım göstərmək, 
xalqımızın və torpaqlarımızın 
üzləşdiyi təcavüzləri dəf etmək!

Nuru paşanın başçılıq etdiyi 
ordu mayın 16-da Naxçıvana, 
25-də isə Gəncəyə daxil oldu. Üç 
gün sonra Tiflisdə Azərbaycanın 
İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edildi 
və İslam aləmindəki ilk demokratik 

respublikanın paytaxtı Gəncə oldu. 
ADR hökumətinin üzləşdiyi çox 
sayda dərin problemlər vardı. İlk 
növbədə, ölkənin ərazi bütövlüyünün 
təmin olunması labüd idi. Bunun 
üçün formatını tez-tez dəyişən, 
mahiyyət olaraq isə erməni daşnak 
zehniyyətinə xidmət edən inqilabçı 
dəstələrin hökmranlığına son qoymaq 
lazım idi. Bu zərurətə əsaslanaraq 
4 iyun 1918-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ilə Osmanlı 
dövləti arasında Batum anlaşması 
imzalanmışdı. Müqavilənin dördüncü 
maddəsində nəzərdə tutulurdu ki, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
istəyi ilə daxili asayişin təmin 
olunması üçün Osmanlı hökuməti 
ölkəmizə hərbi yardım göstərməyi 
öz üzərinə götürür. Bu sənəd 
Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya 
yürüşü üçün hüquqi əsas oldu. 
Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin əsgərləri 

ilə birlikdə Nuru paşanın başçılığı 
altında Göyçayda, Salyanda və 
digər ərazilərimizdə qarşısına çıxan 
düşmən qüvvələri darmadağın edərək 
qısa müddətdə Bakıya yaxınlaşdı, 
1918-ci ilin avqustun 1-dən etibarən 
burada hakimiyyəti ələ keçirmiş 
daşnak və menşeviklər tərəfindən 
qurulan Sentrokaspi diktaturasına 
ultimatum verdi. Ultimatum yerinə 
yetirilmədiyindən 14 sentyabr 
gecəsi Nuru paşanın əmri ilə hücum 
təşkil edildi və ertəsi gün saat 15 
radələrində qələbə fişəngi atıldı. 
Beləliklə, Nuru paşa tarixə adını 
Birinci Dünya müharibəsində 
Osmanlının qazandığı üç zəfərdən 
(Çanaqqala və Kütül Amarə zəfərləri 
ilə yanaşı) birinin sərkərdəsi, eyni 
zamanda, xalqımızın qəlbini fəth 
edən milli məfkurə sahibi kimi 
yazdırdı”.

AZƏRTAC

Akademik Kamal Abdulla deyib: 
“Azərbaycana gələn xarici qonaq-
lar və turistlər ölkəmizdəki tole-
rant mühiti, dövlətimizin apardığı 
multikulturalizm siyasətini yüksək 
dəyərləndirirlər. Azərbaycan multikul-
turalizminin müasir dövrdə təntənəsini 
xarici vətəndaşlar heyranlıqla qarşı-
layırlar. Bu sahədə Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) 
fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Mərkəz yarandığı gündən 
Prezident İlham Əliyevin qarşıya 
hədəf kimi qoyduğu Azərbaycan mul-
tikulturalizminin dünyada tanıdılması, 
beynəlxalq arenada təbliği və təşviqi 
ilə bağlı mühüm layihələr həyata ke-
çirir. Mərkəzin önəmli layihələrindən 
biri də mütəmadi olaraq ildə iki dəfə 
təşkil edilən beynəlxalq multikultura-
lizm yay və qış məktəbləridir. Dəyərli 
ənənəyə çevrilmiş bu məktəblərin 
nəticəsi olaraq, xaricdə Azərbaycanın 
gənc dostlarının və onların yaxın 
çevrəsinin timsalında ölkəmizin 
haqq işini dəstəkləyən intellektual 
gənclərdən ibarət ünsiyyət platfor-
ması -  “Azərbaycanın Gənc Dostları 
Klubu” formalaşıb. Bunun nəticəsidir 
ki, yay və qış məktəblərinin iştirak-
çıları arasında səmimi münasibətlər 

qurulur, onlar mütəmadi olaraq 
ölkəmizin multikulturalizm mo-
deli haqqında məlumatlandırılır. 
BBMM-nin “Azərbaycan multikultu-
ralizmi” fənninin yerli və xarici ölkə 
universitetlərində tədrisi layihəsi uğur-
la davam edir. Layihə çərçivəsində 
dünyanın 21 aparıcı universitetində 
“Azərbaycan multikulturalizmi” fənni 
magistratura pilləsində tədris olunur”.

Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin tövsiyəsi 
və təhsil nazirinin müvafiq əmri 
ilə 2019-2020-ci tədris ilindən 
etibarən ölkəmizin bütün ali təhsil 
məktəblərinin bakalavr səviyyələrində 
“Multikulturalizmə giriş” əsas fənn 
kimi tədris ediləcək. Bu məqsədlə 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi tərəfindən fənni tədris 
edəcək müəllimlərin bilik səviyyələrini 
artırmaq üçün sentyabrın 2-dən 13-
dək hazırlıq treninqi təşkil olunub. 
Treninqdə yüzdən çox müəllim iştirak 
edib.

Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği 
Fondu və Bakı Beynəlxalq Multikultu-
ralizm Mərkəzinin birgə layihəsi olan 
“Multikulturalizmə giriş” dərsliyi nəşr 
edilib. Kitabın elmi redaktoru və “Ön 
söz”ün müəllifi Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev-
dir. Dörd bölmədən ibarət kitabın 
1-ci bölməsində “Multikulturalizmə 
giriş” fənninin predmetindən və 
əhəmiyyətindən bəhs edilib. Digər 
bölmələrdə isə dini, etnik müxtəliflik 
və multikulturalizm mövzularına geniş 
yer verilib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administra-

siyasının millətlərarası münasibətlər, 
multikulturalizm və dini məsələlər 
şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov 
deyib: “Ölkələrin elm, təhsil, 
mədəniyyət, iqtisadi, siyasi, səhiyyə 
və digər sahələrdəki nailiyyətləri 
müvafiq göstəricilər vasitəsilə 
müəyyən olunur. Bu göstəricilərlə 
ölkələrin müvafiq sahə üzrə yeri 
müəyyən olunur. Multikulturalizm 
sahəsində də müəyyən göstəricilər 
var. Multikulturalizm ölkənin inkişa-
fının mühüm bir sahəsini əks etdirir 
ki, bu da ilk növbədə, etnik mədəni 
müxtəlifliklərin qorunmasıdır. Etnik 
mədəni müxtəlifliklərin qorunmasının 
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu, 
ilk növbədə, cəmiyyətdə inteqrasiya 
proseslərinə səbəb olur və şərait 
yaradır. Multikulturalizm sahəsində 
ölkələrin inkişaf səviyyəsini müəyyən 
etmək digər sahələrlə müqayisədə 
bir qədər çətindir. Çünki bəzi is-
tisnalar olmaqla buna dair əsaslı 
şəkildə göstəricilər tətbiq olunmayıb. 
2015-ci ildən ölkəmizin ali təhsil 
müəssisələrində, BBMM tərəfindən 
isə xarici ölkələrin ali məktəblərində 
“Azərbaycan multikulturalizmi” 
fənninin tədris olunması dövlətimiz 
tərəfindən bu siyasətin mühüm 
təzahürüdür. Fənnin tədrisi təkcə idra-
ki xarakter daşımır, bunun çox böyük 
siyasi, praktik əhəmiyyəti var. Fənnin 
tədrisi tələbələri multikulturalizmlə 
bağlı məlumatlandırmaqla yanaşı, 
cəmiyyətdəki inteqrasiya proseslərinə 
də müsbət təsir göstərəcək. Bu 
sahədə “Multikulturalizmə giriş” 
dərsliyinin nəşr olunması böyük 
əhəmiyyət daşıyır”.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı 

multikultural, tolerant dəyərlərimizin 
öyrənilməsində “Azərbaycan multikul-
turalizmi” fənninin tədris olunmasının 
vacibliyini qeyd edib, bu sahədə 
“Multikulturalizmə giriş” dərsliyinin 
mükəmməl hazırlandığını diqqətə çat-
dırıb. Azərbaycanın dövlət-din modeli-
nin bu gün bütün dünya ölkələri üçün 
örnək olduğunu vurğulayan Dövlət 
Komitəsinin sədri bildirib ki, hazırda 
müsəlman ölkələrində bu təcrübə 
geniş şəkildə öyrənilir. 

Mübariz Qurbanlı deyib: “Müa-
sir dövrdə multikulturalizmin təbliği, 
təşviqi çox vacibdir. Ölkəmizdəki 
tolerant mühit, Azərbaycanın multikul-
turalizm modeli dünya ölkələrində çox 
müsbət qarşılanır və tədqiq olunur. 
Biz beynəlxalq tədbirlərdə bunun 
şahidi oluruq”.

Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq 
əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Nicat 
Məmmədli, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği 
Fondunun icraçı direktoru Mehman 
İsmayılov, Bakı Beynəlxalq Multikul-
turalizm Mərkəzinin (BBMM) icraçı di-
rektoru Rəvan Həsənov, Azərbaycan 
Texnologiya Universitetinin müəllimi 
Əyyub Kərimov və treninq iştirakçısı, 
ADU-nun müəllimi Jalə Əsədova 
çıxış edərək Azərbaycan multikul-
turalizmi modelinin öyrənilməsində, 
milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğində 
“Multikulturalizmə giriş” dərsliyinin 
və “Azərbaycan multikulturalizmi” 
fənninin əhəmiyyətindən söz açıblar. 

Tədbir çərçivəsində ölkənin 
müxtəlif universitetlərindən treninqdə 
iştirak etmiş 100-dən çox müəllimə 
sertifikat verilib.

AZƏRTAC

Azərbaycan ictimaiyyəti son 25-30 ildə kimin 
kim olduğunu yaxşı bilir. Bəli, hər kəsə məlumdur 
ki, Əli Kərimli və yaxın ətrafı regionda marağı 
olan xarici qüvvələrin əlində oyuncağa çevrilib. 
AXC sədri özü də başa düşür ki, onun heç bir sosi-
al bazası olmayıb, bu gün də yoxdur və heç vaxt da 
olmayacaq.

Bu gün xaricdə Azərbaycanda xaos və anarxiya 
yaratmaq arzusunda olan qüvvələr mövcuddur. 
Görünən budur ki, dünyada və regionda baş verən 
siyasi təbəddülatlar zəminində onlar son vaxtlar 
xeyli fəallaşıblar. Antimilli qüvvələr daxildəki milli 
satqınlara “stavka” edirlər. Atalar deyib ki, “loxma 
boğmadır”. Bu məntiqdən çıxış etsək, deyə bilərik 
ki, məhz Əli Kərimli qrant və başqa qeyri-qanuni 
maddi yardımlar aldığı həmin qüvvələrin sifarişini 
icra etməyə məcburdur.  

Tutaq ki, Əli Kərimlinin arzu etdiyi mitinq 
baş tutdu və ora bir neçə yüz, hətta min nəfər 
sadəlövh adam toplaşdı. AXCP sədri onlara nə 
deyəcək? Axı, deməyə sözü yoxdur. Xalq 1990-cı 
illərin əvvəllərində Ə.Kərimlinin bu gün təmsil 
olunduğu AXCP-yə bir dəfə inanmışdı. Onlar isə 
əhalinin inam və etimadını doğrulda bilmədilər, 
səriştəsizlik, siyasi səbatsızlıq göstərdilər, ölkəni 
uçuruma apardılar. 

Bütün bunlar yaxın keçmişdə olub. Ulu öndər 
Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə 
qayıtmasaydı, bu gün Azərbaycan dövləti adlı 
məmləkət olmayacaqdı. Bu həqiqəti kütlə qarşısın-
da etiraf etməyə Əli Kərimlinin cəsarəti çatacaq-
mı? Təbii ki, çatmayacaq! Sual olunur: Əli Kərimli 
hansı üzlə xalqı yenidən meydanlara çağırır? 

Bu gün radikal müxalifət Azərbaycan 
dövlətinə, xalqın legitim yolla seçdiyi iqtidara 
ancaq qara yaxmağı bacarır. Müxalifət heç vaxt 
heç bir normal siyasi və iqtisadi inkişaf proqramı 
ortaya qoya bilməyib. Buna görə də Azərbaycan 
xalqı dağıdıcı qüvvələri təmsil edən siyasətbazlara 
inanmır. 

Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirli haqlı 
olaraq qeyd edir ki, bu gün Azərbaycan xalqı Əli 
Kərimli, Arif Hacıyev və bu qəbildən olan digər 
radikal siyasətçilərə siyasi şoumenlər kimi baxır. 
Onların niyyəti Azərbaycanı Suriyaya, Liviyaya 
çevirməkdir. Əlbəttə, müdrik xalqımız pozucu 
qüvvələrin  çirkin əməllərinin həyata keçməsinə 
imkan verməyəcək.

Bu gün Azərbaycanda maraqları toqquşan 
qüvvələrin olduğu reallıqdır. Sivil dövlətlərdə 
iqtidar və müxalifət partiyaları ümummilli 
məsələlərdə vahid cəbhədən çıxış edirlər. Təəssüf 
ki, bizdə belə deyil. Ölkəmizdə dağıdıcı qüvvələr 
hər vəchlə konstruktiv müxalifətin formalaşmasına 
imkan vermirlər. 

Milli Məclisin başqa bir deputatı Tahir Rzayev 
da təəssüflənir ki, ölkəmizdə vətəndaş qarşıdurması 
yaratmaq, Azərbaycan dövlətçiliyini məhv etmək 
kimi hədəfləri seçənlər var. Onların sırasında 
xaricdə məskunlaşmış “sapı özümüzdən olan 
baltalar” da var. Onlara siyasi müxalifət demək 
olmaz. Onlara siyasi mühacir də demək düzgün 
deyil. Onlar dövlətimizə xəyanət yolunu seçmiş 
insanlardır,  xarici dairələrin əlində alətə çevrilmiş 
ünsürlərdir.

Lakin istər xaricdəki dağıdıcı qüvvələrin, 
istərsə də daxildəki radikal müxalifətin niyyətləri 
iflasa məhkumdur. Azərbaycan dövləti hazırda 
kifayət qədər güclü və qüdrətlidir. Xalqımızın 
xarici təhdidlərə qarşı müqaviməti böyükdür. 
Bizdə səfərbər olunmuş cəmiyyət var, vətəndaş 
həmrəyliyi var. 

Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Bakıda 
“Azərbaycandakı siyasi proseslərə xarici 
müdaxilələrin yolverilməzliyi” mövzusun-
da “dəyirmi masa” keçirildi. Tədbirdə bir sıra 
iqtidar və müxalifət partiyalarının rəhbərləri və 
təmsilçiləri mövzu ətrafında çıxış edərək geniş 
müzakilərlər apardılar. Sonda Birgə Bəyanat qəbul 
edildi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “dəyirmi masa”da 
səslənən əksər fikir və mülahizələr ölkə 
ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu 
barədə söz düşəndə Sosial Problemlərin Həllinə 
Yardım İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Ha-
bil Niftalı dedi ki, o, belə bir tədbirin keçirilməsini 
alqışlayır: “Dəyirmi masa”da qəbul edilmiş 
bəyanatda qeyd olunur ki, siyasi mənsubiyyətindən 
asılı olmayaraq, hər bir vətəndaş Milli Ordu 
qurculuğuna və Silahlı Qüvvələrimizə hərtərəfli 
dəstək göstərməyə borcludur. Bu gün hər birimiz 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması 
üçün əlimizdən gələni etməliyik. Torpaqlarımızın 
bir hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğal olunub və Vətənin mənafeyindən söz gedəndə 
siyasi mübarizə arxa plana keçməlidir”.   

H.Niftalının sözlərinə görə, bəyanatda onu razı 
salan başqa bir məqam isə siyasi mübarizənin etik 
normalar çərçivəsində aparılması məsələsidir. Bəli, 
siyasi mübarizə zamanı etik normaları gözləmək,  
milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərimizə hörmət 
etmək lazımdır. Xüsusilə, kütləvi informasiya 
vasitələrində təhqir, böhtan və şayiə xarakterli 
məlumatların yayılması yolverilməzdir. 

Təəssüf ki, Əli Kərimli və tərəfdarları bu gün 
ölkədə sivil siyasi mübarizə aparmaq gücündə 
olmadıqlarına görə, iqtidara hər cür şər, böhtan 
atmaq yolu seçiblər. Bu, radikal müxalifətin 
miskinliyinə və zəifliyinə dəlalət edir. 

“Xalq qəzeti”

101 il öncə – sentyabrın 15-də Bakı işğaldan 
qurtuldu. 1918-ci il sentyabrın 15-

də Nuru paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam 
Ordusu yenicə qurulmuş Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin milli ordu hissələri ilə birlikdə 
Bakıya daxil oldu, minlərlə şəhidin qanı bahasına 
şəhəri erməni-bolşevik işğalçılarından azad 
etdi, Azərbaycanımızın paytaxta çevirilməsində 
misilsiz tarixi rol oynadı. Bu fikirlər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənovun Facebook sosial 
şəbəkəsində paylaşdığı statusda yer alıb.

Sentyabrın 14-də Azərbaycan Dillər Universitetində “Multikulturalizmə 
giriş” dərsliyinin təqdimatı keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan 
Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) rektoru, akademik Kamal 

Abdulla ölkəmizdəki tolerant mühitdən, Azərbaycan multikulturalizmindən 
bəhs edib. Bildirib ki, Azərbaycanda istər millətlərarası və dinlərarası 
münasibətlər, istərsə də multikultural dəyərlər sahəsində əsrlərboyu 
təşəkkül tapan ənənələr mövcuddur. Multikultural əhval-ruhiyyə və multi-
kultural dəyərlərə qayğıkeş münasibət əsrlərdən bəri Azərbaycan xalqına 
xas olan keyfiyyətdir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulan multikulturalizm siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da 
möhkəmləndirildi və hazırda uğurla davam etdirilir. Dövlətimizin başçısı-
nın müvafiq sərəncamı ilə 2016-cı ilin Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” 
elan edilməsi isə ölkəmizdə bu məsələyə olan xüsusi diqqətin təzahürüdür. 

Əli Kərimli hansı üzlə xalqa müraciət edir? 
Çünki o və ətrafındakılar xarici qüvvələrin 

əlində oyuncağa çevriliblər

Nuru paşa – Azərbaycan xalqının 
qəlbini fəth edən müzəffər komandan

AXCP sədri Əli Kərimli öz tərəfdarlarını bu il sentyabrın 28-nə mitinqə çağırıb. 
Bu uğursuz siyasətçi hesab edir ki, həmin yolla həm daxildə, həm də xaricdə özü-
nün kəskin aşağı düşmüş reytinqini bir qədər yüksəltməyə, nəticə etibarilə daha 
çox qrant əldə etməyə nail olacaq. Boş və mənasız bir cəhddir. 

“Multikulturalizmə giriş” 
dərsliyinin təqdimatı olub
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Komandamız 7-ci arena polo üzrə 

dünya kubokunun qalibi olub

 � Sentyabrın 15-də Azərbaycan Respublikası 
Atçılıq Federasiyasının (ARAF) təşkilatçılığı ilə Bakıda 
baş tutan 7-ci arena polo üzrə dünya kubokunun final 
görüşü keçirilib.

Final görüşünə Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyeva, 
Azərbaycan Respublikası Atçı-
lıq Federasiyasının prezidenti 
Elçin Quliyev, Milli Olimpiya 
Komitəsinin Baş katibinin 
müavini və Azərbaycan Ağır 
Atletika Federasiyasının vitse-
prezidenti Azər Əliyev, Dünya 
Polo Federasiyasının prezi-
denti Reto Qaudenzi və digər 
qonaqlar baxıblar.

Turnirin həlledici görüşündə 

Azərbaycanın “Elite Horse 
& Polo Club Baku” və Alma-
niyanın “Los Nocheros Polo 
Club Münster” komandaları 
qarşılaşıblar. Bu dəfə də 
yüksək ustalıq nümayiş etdirən 
komandamız final görüşündən 
qalib ayrılıb - 15:4. Komanda-
mızın heyətində Elçin Camallı 
(9), Tərlan Qurbanəliyev (4), 
Rəşad Həsənov və Namiq 
Orucov fərqləniblər. 

Beləliklə, Azərbaycanın 
“Elite Horse & Polo Club Baku” 

komandası turnirin qalibi 
adını qazanıb. “Los Nocheros 
Polo Club Münster” ikinci, 
İsveçrənin “Evviva Polo Club 

St. Moritz” komandası üçüncü, 
Rusiyanın “Planernaya Polo 
Club Moscow” komandası isə 
dördüncü yeri tutublar.

Daha sonra dünya kubo-
kunun qalibi olan komandamız 
mükafatlandırılıb. Azərbaycan 
Respublikası Atçılıq Federa-
siyasının prezidenti Elçin Qu-
liyev qalib olan komandamıza 
turnirin kubokunu və qiymətli 
hədiyyələr təqdim edib. 
Turnirin ən yaxşı oyunçusu 
komandamızın poloçusu Elçin 
Camallı seçilib.

Turnirin bütün oyunları 
“Elite Horse and Polo Club”un 
meydançasında keçirilib.

Qeyd edək ki, gələn il 
sentyabrın 10-dan 20-dək 8 
komandanın iştirak edəcəyi 
polo üzrə Avropa  çempionatı 

da Azərbaycanda təşkil 
 olunacaq.

AZƏRTAC

 � “Bilik günü” Gəncə 
şəhərində fəaliyyət göstərən 
Nizami Aydın adına 18 nömrəli 
tam orta məktəbin şagirdləri 
üçün ikiqat bayrama çevrilib. 
Çünki yeni tədris ilindən onlar 
təhsillərini müasir məktəb 
binasında davam etdirəcəklər. 

Xatırladaq ki, ki, Azərbaycan Respub-
likasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva fevral ayında Gəncə şəhərinə 
səfəri zamanı məktəbdə mövcud şəraitlə 
tanış olmuş, binada yenidənqurma 
işlərinin aparılmasına dair müvafiq tapşırıq 
vermişdi.

1965-ci ildən istismarda olan məktəbin 
binasında sonuncu təmir işləri 1988-
ci ildə aparılmışdı və burada əsaslı 
yenidənqurma işlərinə ehtiyac yaranmışdı. 
640 şagird yerlik məktəbdə buna qədər 
795 şagird təhsil alırdı.

Görülən işlər çərçivəsində isə 
məktəbin köhnə binasında əsaslı təmir 
işləri və mövcud ehtiyac nəzərə alına-
raq 280 yerlik yeni korpusun tikintisi 
həyata keçirilib. Hazırda Azərbaycan 
və rus bölmələri üzrə fəaliyyət göstərən 
məktəbdə 1000 şagirdin təhsili üçün şərait 
yaradılıb.

Yeni məktəb binasında 51 sinif otağı, 
kimya, biologiya, fizika laboratoriyaları, 
əmək otağı, hərbi hazırlıq otağı, idman, 
akt zalları, kitabxana, müəllimlər otağı, 
eləcə də tibb otağı, mətbəx və yeməkxana 
var. Məktəb zəruri inventar və avadanlıq-
larla təchiz edilib. Həmçinin ərazidə süni 
ot örtüklü idman meydançası inşa edilib. 
Məktəb daimi istilik və su sistemi ilə təchiz 
olunub, əraziyə asfalt örtüyü salınıb, yaşıl-
lıq zolağı yaradılıb.  

Yeni tədris ilində məktəbin kollektivi ilk 
təbriki də Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyevadan alıb. Birinci 
vitse-prezidentin təbrikləri və salamları 
məktəbin kollektivinə çatdırılıb.

Məktəbin müəllimi Ceyran 
Məmmədova sevincini bu sözlərlə bölü-
şüb: “Bilik günü”ndə həm müəllim, həm də 
bir valideyn kimi çox sevincliyəm. Çünki 
illərdir dərs dediyim məktəbimiz əsaslı 
təmirdən sonra müəllimlərin və şagirdlərin 
ixtiyarına verilir. Bu il həm də mənim dörd 
nəvəm ilk dəfə bu məktəbə qədəm qoyur. 
Əminəm ki, bu cür müasir tədris şəraitinin 
yaradıldığı məktəbdə həm nəvələrim, 
həm də bütün şagirdlər yüksək nəticə 
göstərəcəklər. Çünki məktəbimizdə bunun 
üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada 
müasir fənn kabinetləri, sinif otaqları, 
laboratoriyalar, idman zalı var. Yaradılmış 
bu gözəl şəraitə görə Mehriban xanım 
Əliyevaya bütün kollektivimiz adından 
minnətdarlığımızı bildirirəm”.

***
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 

ilə Gəncədə daha bir məktəb əsaslı təmir 
olunaraq yeni tədris ilində şagird və 
müəllimlərin ixtiyarına verilib. Bu, Gəncə 
şəhər Samir Vəliyev adına 34 nömrəli tam 
orta məktəbdir.

1984-cü ildə inşa olunan məktəb 
binasında bu ilin may ayından əsaslı təmir 
işləri həyata keçirilib. 640 şagird yerlik 
məktəbdə zəruri avadanlıqla təchiz edilmiş 
36 sinif otağı, laboratoriya, əmək, linqafon 
otaqları, informatika kabineti, hərbi hazırlıq 
kabineti, eləcə də məktəbəqədər sinif 
otağı fəaliyyət göstərir.

Məktəbin şagirdi İlhamə Ələsgərova 
yeni tədris ilində təhsilini bu cür müasir 
məktəbdə davam etdirməkdən çox şad 
olduğunu bildirərək deyib: “Məktəbimizin 
əvvəlki binası təmirsiz olduğuna görə 
keyfiyyətli təhsil ala bilmirdik. Xüsusən 
də ayrı-ayrı fənlər üzrə kabinetlərimiz 
olmadığına görə dərslərimizi təcrübi deyil, 
yalnız nəzəri öyrənirdik. Şəhərimizdəki 
digər məktəblərdə olduğu kimi, bizim də 
məktəbimizdə müasir şərait yaradılmasını 
arzulayırdım. Builki tədris ili məktəbimizin 
müəllim-şagird kollektivi üçün ikiqat 
sevincli oldu. Artıq bizim də tam müasir 
məktəbimiz var. İndi biz daha həvəslə oxu-
yacaq, gələcəkdə ali məktəblərə yüksək 
balla daxil olmağa çalışacağıq”.

Şagird Elvin Səfərov: “Bu gün həm 
“Bilik günü”, həm də məktəbimizin əsaslı 
təmirdən sonra istifadəyə verildiyi gün-
dür. Hər iki əlamətdar gün münasibətilə 
məktəbimizin kollektivi çox sevinclidir. 
Hazırda biologiya kabinetində builki 
tədris ilində ilk dərsimizi keçirik. İndi bizim 
biologiya kabineti, eləcə də digər fənn 
kabinetləri, laboratoriyalar lazım olan 
bütün avadanlıqlarla, tədris vasitələri ilə 
təmin olunub. Məktəbimizin müasir idman 
meydançası və idman zalı bizim həm 
sağlamlığımıza, həm də idman növləri ilə 
daha düzgün məşğul olmağımıza şərait 

yaradacaq.
Bizə bu sevinci yaşatdığına, 

göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya görə 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyevaya bütün şagirdlər adından 
təşəkkür edirik.

***
Birinci vitse-prezident Mehriban 

Əliyevanın fevral ayında Gəncəyə səfəri 
32 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının da 

həyatında bir dönüş oldu. Məhz həmin 
vaxt bu uşaq bağçasının yenidən qurulma-
sına qərar verildi. 

Həmin vaxt Mehriban Əliyevanın 
diqqətinə çatdırılmışdı ki, 1985-ci ildə inşa 
edilən binanın əsaslı təmirinə ehtiyac var. 
Birinci vitse-prezident qısa zamanda bu 
bağçanın da yenidən qurulmasının, onun 
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinin 
vacibliyini vurğulamışdı. 

1985-ci ildən fəaliyyət göstərən 
körpələr evi-uşaq bağçası üçün hazır-
da Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 280 
yerlik yeni bina tikilib, bağça inventar və 
avadanlıqla təchiz  olunub və burada 14 
qrup yaradılıb. Bağçada yataq otaqları, 
eləcə də uşaqların təhsili və istirahəti üçün 
nəzərdə tutulan digər zəruri otaqlar, musi-
qi, idman zalları inşa olunub. Daimi istilik 
və su sistemi ilə təchiz olunan bağçanın 
yerləşdiyi ərazi abadlaşdırılıb, yaşıllıq zo-
nası salınıb. Bu da Heydər Əliyev Fondu-
nun məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 
inkişafı proqramının uğurla icra olunduğu-
nu göstərir.

Valideyn Zenfira Quliyeva bağçada 
yaradılmış şəraitdən razılığını bildirərək 
deyib: “Bu ilin fevral ayında nəvəmi bu 
bağçaya gətirmişdim. Yaxşı xatırlayıram 
ki, o zaman bağça bərbad vəziyyətdə idi. 
Təbii ki, elə bir şəraitdə nəvəmin normal 
təlim-tərbiyə ala bilməyəcəyi məndə və 
ailəmizin bütün üzvlərində təəssüf hissi 
doğururdu. Lakin bu gün çox sevincliyəm. 
Çünki bağça tamamilə yenidən qurulub. 
Burada balacaların təlim-tərbiyəsi üçün 
hər cür şərait yaradılıb. Otaqlar hər 
bir avadanlıqla təmin edilib. Bu cür 
yüksək şərait fidanları çox sevindirir. Biz 
valideynlər gələcəyimiz olan uşaqlara 
yaradılan bu şəraitə görə Mehriban 
xanım Əliyevaya dərin minnətdarlığımızı 
bildiririk”. 
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Gəncədə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa və təmir 
olunan yeni məktəblər və uşaq bağçası istifadəyə verilib

Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat Oktay 
“ASAN xidmət” mərkəzi ilə tanış olub

 � Sentyabrın 16-da Türkiyə 
Respublikasının Vitse-prezidenti 
Fuat Oktay "ASAN xidmət" 
mərkəzi ilə tanış olub. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev qonağa 
"ASAN xidmət" mərkəzlərinin yaradılma-
sının məqsədləri, fəaliyyət istiqamətləri, 
innovasiyaların tətbiqi barədə məlumat 
verib. Qeyd olunub ki, şəffaflığın artırıl-
ması və müasir innovasiyaların tətbiqi 
baxımdan "ASAN xidmət"in yaradılması 
ilə səmərəli dövlət idarəçiliyinin təmin 
edilməsi sahəsində ciddi nailiyyətlər 
əldə olunub. Bu günədək 33 milyona 
yaxın vətəndaş müraciəti qeydə alınıb.

Görüşdə agentlik ilə qardaş ölkənin 
müvafiq qurumları arasında uğurlu 
əməkdaşlıqdan bəhs olunub və "ASAN 
xidmət" modelinin Türkiyədə tətbiqi ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, iyunda Bakıda 
keçirilən BMT-nin Dövlət Xidmətləri Fo-
rumu çərçivəsində Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi Türkiyənin Nəqliyyat və İnf-
rastruktur Nazirliyi və Türk Əməkdaşlıq 
və Koordinasiya Agentliyi arasında 
dövlət xidmətlərinin göstərilməsi və 
elektron hökumət sahəsində əməkdaşlıq 

haqqında Niyyət Protokolu imzalanıb. 
Həmçinin həmin forum çərçivəsində 
dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə 
ASAN Beynəlxalq Assosiasiyasının 
yaradılmasına dair Niyyət Bəyannaməsi 
imzalanıb. Türkiyə Respublikasının da 
tərəfdaş olduğu assosiasiyanın yaradıl-
ması ilə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi 
sahəsi üzrə unikal əməkdaşlığın 
qurulması, müvafiq sahədə səmərəli 

idarəetmə üzrə müasir çağırışları və 
vacib problemləri müzakirə etmək üçün 
ekspertlərin, mütəxəssislərin institu-
sional şəbəkələşməsinin yaradılması 
nəzərdə tutulur. 

Qonaq, həmçinin "ABAD" publik 
hüquqi şəxs, "ASAN Radio" və "ASAN 
Təlim-Tədris Mərkəzi"nin fəaliyyəti ilə 
tanış olub. 
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Bakıda Azərbaycan–Türkiyə biznes forumu keçirilib

 � Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti Fuat Oktayın 
Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində sentyabrın 16-da İqtisadiyyat 
Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondunun (AZPROMO) və Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Təşkilatının 
(DEİK) təşkilatçılığı ilə Bakıda Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib. 
Tədbirdə rəsmi şəxslərlə yanaşı, hər iki ölkədən ticarət, sənaye, energetika, 
nəqliyyat və logistika, tikinti, kənd təsərrüfatı, maliyyə, səhiyyə və digər 
sahələrdə fəaliyyət göstərən 300-dək iş adamı iştirak edib.

AZPROMO-nun rəhbəri vəzifəsini icra 
edən Yusif Abdullayev və Türkiyənin Xarici 
İqtisadi Əlaqələr Təşkilatının rəhbəri Nail 
Olpak biznes forum iştirakçılarını salamla-
yaraq təmsil etdikləri qurumların fəaliyyəti 
və iş adamları arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi istiqamətində bu qu-
rumların həyata keçirdiyi tədbirlər barədə 
danışıblar.

Biznes forumda çıxış edən İqtisa-
diyyat naziri Şahin Mustafayev vurğula-
yıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin iki ölkə arasındakı 
münasibətlərə yüksək qiymət verərək 
müəyyənləşdirdiyi “Bir millət, iki dövlət” 
prinsipi əlaqələrimizin inkişafında möhkəm 
təməldir. Dövlət başçılarının səmimi 
dostluq münasibətləri, əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi istiqamətində 
verdikləri tapşırıqlar Azərbaycan-Türkiyə 
əməkdaşlığının dərinləşdirilməsini 
şərtləndirən əsas amillərdir. Hər iki ölkədə 
prezident seçkilərindən sonra dövlət 
başçısı səviyyəsində ilk səfərlərin qarşılıqlı 
olaraq həyata keçirilməsi ənənəsi onu 
göstərir ki, bu gün Türkiyə və Azərbaycan 
dünya miqyasında bir-birinə ən yaxın olan 
ölkələrdir, ən yaxın müttəfiqlər və qardaş 
dövlətlərdir. Bu gün keçirilən tədbirdə 
Türkiyənin Vitse-prezidentinin iştirakı bu 
əməkdaşlığa ən yüksək səviyyədə verilən 
dəstəyin göstəricisidir.

Nazir iqtisadi əlaqələrin inkişafında 
Azərbaycan-Türkiyə Hökumətlərarası 
Komissiyasının səmərəli platforma oldu-
ğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, bu 
gün Komissiyanın Bakıda keçirilmiş 8-ci 
iclasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı 
nəzərdə tutan hərtərəfli Fəaliyyət Planının 
qəbulu ticarət-iqtisadi münasibətlərimizin 
inkişafına, gələcəkdə yeni birgə layihələrin 
reallaşdırılmasına öz töhfəsini verəcək. 

Ş.Mustafayev vurğulayıb ki, 
Azərbaycan ilə Türkiyə ölkələrimiz və 
dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən 
strateji layihələri birgə həyata keçirir. Bu 
baxımdan Bakı-Tbilisi-Qars, Cənub Qaz 
Dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Azəri-Çıraq-
Günəşli, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, “Star”, 
“Petkim”, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə 
enerji körpüsü kimi strateji layihələr 
xüsusilə qeyd edilməlidir. Bu layihələr 
və təşəbbüslər regional əməkdaşlığı 
möhkəmləndirir və sabitliyi təmin edir.

İqtisadiyyat naziri ikitərəfli 
əməkdaşlıqda iqtisadi-ticarətin əhəmiyyətli 
yerini və Türkiyənin ölkəmizin əsas ticarət 
tərəfdaşlarından olduğunu, görülmüş işlər 
nəticəsində bu sahədə artımın davam-
lı xarakterini diqqətə çatdırıb. Belə ki, 
ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 
2017-ci illə müqayisədə 28 faiz artaraq 3,4 
milyard dollar təşkil edib, artım tendensi-
yasının davam etdiyi bu ilin ilk 7 ayında 
isə bu göstərici keçən ilin eyni dövrünə 
nisbətən 33 faiz artaraq 2,3 milyard dollara 

çatıb. Bununla belə, qarşılıqlı ticarətin 
daha da genişləndirilməsi, strukturu-
nun şaxələndirilməsi əsas hədəfimizdir. 
İmzalanması planlaşdırılan Preferensial 
Ticarət Sazişi bu hədəflərin reallaşdırıl-
masına töhfə verəcək: “Azərbaycanda 
sənaye, tikinti, ticarət, xidmət, nəqliyyat, 
kənd təsərrüfatı və sair sahələrdə 3040 
Türkiyə kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir ki, 
bu göstərici üzrə Türkiyə birinci yerdədir. 
Türkiyə şirkətləri Azərbaycanın dövlət 
büdcəsi hesabına həyata keçirilən və 
dəyəri 15,5 milyard dollar olan 300-dək 
layihədə podratçı qismində iştirak etməklə, 
bu sahədə də liderlik edirlər. Ölkələrimiz 
arasında uğurlu investisiya əməkdaşlığı 
həyata keçirilir. Türkiyə şirkətləri 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 12,2 milyard 
dollar sərmayə yatırıb. Azərbaycanda 
qeyri-neft sektoruna sərmayə qoyanlar 
arasında qardaş ölkə birinci yerdədir. 
Azərbaycanın xaricdə ən çox investisiya 
yatırdığı ölkə məhz Türkiyədir və ölkəmizin 
Türkiyə iqtisadiyyatına investisiyaları 15,1 
milyard dollar təşkil edir”.

Diqqətə çatdırılıb ki, biznes forum-
ların, ticarət missiyalarının, sərgilərin 
təşkili, eləcə də AZPROMO və KOBİA 
ilə Türkiyənin DEİK, KOSGEB və digər 
aidiyyəti qurumları arasında əməkdaşlıq 
ticarət dövriyyəsinin və qarşılıqlı investi-
siya qoyuluşunun daha da artırılmasına 
böyük töhfə verir. Azərbaycan Ordusunun 
uğurlu əməliyyatları nəticəsində işğaldan 
azad olunmuş və Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamlarına uyğun olaraq bərpa 
olunmuş, su, qaz, elektrik, yol və digər 
infrastruktur yaradılmış Cocuq Mərcanlı 
kəndində kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi 
və məşğulluğun təmin edilməsi məqsədilə 
Türkiyənin dəstəyi ilə həyata keçirilən 
layihələr bu sahədəki əməkdaşlığa yaxşı 
nümunədir.

Ş.Mustafayev nəqliyyat-tranzit 
sahəsinin ikitərəfli münasibətlərdə böyük 
potensiala malik olan istiqamətlərdən 
biri olduğunu qeyd edib. Azərbaycan və 
Türkiyə əlverişli coğrafi mövqeyə malik 
olmaqla regionun mühüm nəqliyyat və lo-
gistika mərkəzlərinə çevrilib. Ötən il Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə 3000-dək 
konteyner, bu ilin 8 ayında isə 2500-dən 
çox konteyner daşınıb. Cari ilin yanvar-
iyul aylarında Türkiyədən Orta Asiyaya və 
əks istiqamətdə TIR ilə 171 min ton yük 
daşınıb ki, bu göstərici əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 123 faiz çoxdur.

Turizm sahəsində əməkdaşlığı qeyd 
edən nazir sentyabrın 1-dən Azərbaycana 
səfər edən Türkiyə vətəndaşlarına viza 
tələbinin ləğv edilməsinin həm sahib-
karlıq, həm də turizm sahələrində ciddi 
irəliləyişlərə gətirib çıxaracağını, bu 
addımın Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin qardaş Türkiyə Respublikası ilə 
əməkdaşlığa verdiyi önəmin və yüksək 

diqqətin göstəricisi olduğunu vurğulayıb.
Ş.Mustafayev Azərbaycanda həyata 

keçirilən islahatlar, əldə olunan nailiyyətlər, 
ölkəmizin geniş tranzit potensialı, reallaş-
dırılan regional layihələr barədə məlumat 
verib. Bildirib ki, Azərbaycan Cənubi Qaf-
qazın siyasi və iqtisadi mərkəzidir. Cənubi 
Qafqazın ÜDM-ində Azərbaycanın payı 
60 faizdən çoxdur. Coğrafi-iqtisadi mövqe, 
böyük tranzit potensialı, nəhəng regional 
layihələr və əlverişli biznes mühiti kimi 
amillər xarici investisiyaların Azərbaycana 
cəlb olunmasına töhfə verir. Müstəqillik 
illərində Azərbaycana yatırılmış investisi-
yaların həcmi 263 milyard dollar olub ki, 
bunun da yarısı xarici sərmayələrdir. Bu, 
xarici investorların Azərbaycan iqtisadiyya-
tına olan inamının göstəricisidir.

Qeyd olunub ki, Azərbaycanın uğurları 
beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən 
də yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, Dünya 
Bankının “Doing Business 2019” hesaba-
tında Azərbaycan öz mövqeyini 32 pillə 
yaxşılaşdıraraq 190 ölkə arasında 25-ci 
yerdə qərarlaşıb, dünyanın islahatçı 10 
ölkəsi siyahısına daxil edilib.

Nazir iki qardaş ölkə arasında iqtisa-
diyyatın bir çox sahələrində, o cümlədən 
ticarət, investisiya, kiçik və orta biznes, 
enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, qida 
istehsalı, sənaye, təhsil, turizm, İKT, 
maliyyə və digər sahələrdə əməkdaşlıq 
imkanlarının geniş olduğunu diqqətə çat-
dırıb. O, hər iki ölkənin işgüzar dairələrini 
bu imkanlardan yararlanmağa və qarşılıqlı 
faydalı birgə layihələri həyata keçirməyə, 
müştərək müəssisələr yaratmağa dəvət 
edib.

Ş.Mustafayev, həmçinin bildirib ki, 
Azərbaycan tərəfi Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin 
gücləndirilməsi istiqamətində Türkiyənin 
özəl sektoru ilə əməkdaşlığın daha da 
dərinləşdirilməsində maraqlıdır və bu 
kontekstdə türk iş adamlarına muxtar 
respublikada müxtəlif sahələrdə istehsal 
olunan keyfiyyətli məhsullar təklif edilir.

Türkiyənin Vitse-prezidenti Fuat 
Oktay biznes forum iştirakçılarını sa-
lamlayaraq Azərbaycanda olmaqdan 
məmnunluğunu ifadə edib, qardaş xalq-
larımızı möhkəm mədəni-tarixi əlaqələrin 
birləşdirdiyini vurğulayıb. Vitse-prezident 
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin yüksək 
səviyyədə olduğunu və strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəldiyini, əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində dövlət başçılarının 
qarşılıqlı səfərlərinin, aparılan danışıqların 
mühüm əhəmiyyətini qeyd edib: “Türkiyə 
və Azərbaycan arasında iqtisadi ticarət 
əməkdaşlığı uğurla inkişaf edir, qarşılıqlı 
investisiya qoyuluşları həyata keçirilir, hər 
iki ölkənin iştirakı ilə enerji və nəqliyyat 
sahəsində qlobal və regional əhəmiyyətli 
meqa layihələr reallaşdırılır”. 

F.Oktay bu gün rəhbərlik etdiyi 
Türkiyə nümayəndə heyətinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
qəbul edildiyini vurğulayıb, əməkdaşlığın 
genişlənməsinə xüsusi önəm verildiyini 
diqqətə çatdırıb.

Türkiyənin Vitse-prezidenti, həmçinin 
bu gün Bakıda keçirilən Azərbaycan-
Türkiyə Hökumətlərarası Komissiyası-
nın növbəti iclasının iki ölkə arasında 
strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha da 
dərinləşməsinə xidmət etdiyini qeyd edib. 

 F.Oktay biznes forumun əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 
olacağını vurğulayıb, iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində, o cümlədən sənaye, 
kənd təsərrüfatı, nəqliyyat-logistika, 
ticarət, müdafiə sənayesi və digər 
sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün geniş 
potensialı vurğulayıb, biznes dairələrini 
daha fəal əməkdaşlığa, birgə investisiyala-
rın yatırılmasına dəvət edib.

Biznes forum iş adamları arasında 
ikitərəfli görüşlərlə davam edib, sahibkar-
lar əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yeni 
əlaqələrin qurulması məsələlərinə dair 
müzakirələr aparıblar.
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Azərbaycanın 
“Avroviziya-2020”də 

iştirakı rəsmən təsdiqlənib

“Avroviziya” mahnı müsabiqəsi 12, 14 və 16 may 
tarixlərində Rotterdam şəhərində “Ahoy Arena”da 
keçiriləcək.

Qeyd edək ki, dünyanın ən baxımlı və populyar mahnı 
müsabiqəsi olan “Avroviziya”nın Azərbaycanda rəsmi 
yayım hüququ İctimai Televiziya və Radio Yayımları 
Şirkətinə məxsusdur.

 “Xalq qəzeti”

Ordumuz genişmiqyaslı 
təlimlərə başlayıb 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, sentyabrın 20-dək davam edəcək 
təlimlərə 10.000 nəfərədək şəxsi heyət, 100-dən çox tank 
və digər zirehli texnika, 120 müxtəlif çaplı raket və artille-
riya qurğusu, reaktiv yaylım atəş sistemi və minaatanlar, 
20-dək ordu və cəbhə aviasiyası və müxtəlif təyinatlı 
pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunub.

 “Xalq qəzeti”

Dövlətimiz gənc nəslin layiqli təhsil 
alması üçün geniş imkanlar yaradıb

Əli Əhmədov qeyd 
edib ki, təhsil, bilik müa-
sir cəmiyyətin ən böyük 
sərvətidir: “Dövlətimiz 
gənc nəslin layiqli təhsil 
alması üçün geniş im-
kanlar yaradıb. Bu gün 
məktəb partaları arxasın-
da oturan yeniyetmələr, 
universitetlərdə oxuyan 

tələbələr gələcəkdə Azərbaycanın inkişa-
fına və tərəqqisinə böyük töhfə verəcək, 
dövlətimizin keşiyində layiqincə duracaqlar”.

Baş nazirin müavini vurğulayıb 
ki, məktəbə qayğı tək dövlətin deyil, 
cəmiyyətin hər bir üzvünün işi olmalı-
dır: “İnanıram ki, hər birimizin səyləri 
nəticəsində yaxşı oxumaq, müasir biliklərə 
yiyələnmək istəyi yetişməkdə olan nəslin 
əsas fərqləndirici xüsusiyyəti olacaq. Gəlin, 
uşaq və gənclərimizdə kitaba məhəbbəti, 
biliklərə həvəsi birlikdə gücləndirək”.

“Xalq qəzeti”

Ağ şəhərdə yeni məktəb 
binasının layihəsi təqdim olundu 

Ərazidə tikiləcək 
məktəb binasının 
ümumi sahəsi 15 000 
kvm təşkil edir. Mü-
asir üslublu məktəb 
binasının qarşısında 
layihələndirilmiş xü-
susi dizaynlı meydan 
məktəblilərin sevimli 
görüş məkanına 
çevriləcək. Məktəb 
sahəsində özəl 
landşaft, şagirdlər 
üçün futbol və bas-
ketbol meydança-
ları, eləcə də qaçış yolu 
layihələndirilib. 1536 şagird 
yeri olan məktəbdə tədris 
və fənn otaqları, labora-
toriyalarla yanaşı, inzibati 
otaqlar, bədii dərnəklər, 
yeməkxana, idman və akt 
zalı fəaliyyət göstərəcək.

Məktəb binası Mərkəzi 
Park Kvartalındakı Paris 

evlərinin ətrafında, Süley-
man Vəzirov küçəsində 
yerləşəcək. Nəqliyyat 
baxımından məktəbə rahat 
piyada gəlişi, avtomobillərin 
hərəkəti, valideynlər üçün 
avtoparkinq yerləri və icti-
mai nəqliyyat üçün dayana-
caq təşkil olunacaq.

Bu Ağ şəhər ərazisində 

fəaliyyət göstərən Fransız 
Liseyi və Kaspi Liseyindən 
sonra 3-cü məktəb ola-
caq. Gələcəkdə Ağ 
şəhərdə daha 2 məktəbin 
və uşaq bağçalarının 
layihələndirilməsi nəzərdə 
tutulub.

 “Xalq qəzeti”

Bəyanatda deyilir: “2019-cu il sent-
yabrın 14-ə təsadüf edən Özbəkistan 
Respublikası tərəfindən Naxçıvan Sa-
zişinin ratifikasiyasının tamamlanması 
Türkdilli Dövlətlərinin həmrəyliyinin 
möhkəmləndirilməsində növbəti 
əlamətdar hadisə oldu. Belə ki, 2009-
cu ildə Naxçıvan Sazişi ilə əsası 
qoyulan və indiyə qədər Azərbaycan, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin 
üzv olduğu TDƏŞ-ə daha bir türkdilli 
ölkə - Özbəkistanın qoşulmaq qərarı 
açıqlandı. Bu qərar münasibətilə qar-
daş Özbəkistanı təbrik edirik.

Özbəkistan Respublikasının Türk 
Şurasında təmsil olunmaq qərarı 
dərin çoxəsrlik köklərə əsaslanan 
mədəni və tarixi qardaşlığımızı müasir 
zəmanənin tələblərinə uyğun olaraq 
Türkdilli Dövlətlərin xalqlarının rifahı 
naminə daha da inkişaf etdirmək baxı-
mından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Özbəkistanın TDƏŞ-ə qoşulma-
sı barədə bu tarixi qərarının, məhz 
Naxçıvan Sazişinin imzalanmasının 
10-cu ildönümünə təsadüf etməsi 
Azərbaycan Respublikası üçün xüsusi 
rəmzi məna daşıyır. Bu il oktyabrın 
15-də Bakıda keçiriləcək Türk Şura-

sının 7-ci Zirvə görüşündə Prezident 
Şavkat Mirziyoyevin rəhbərliyi ilə qar-
daş Özbəkistanın nümayəndə heyətini 
salamlamaq bizim üçün şərəfli və xoş 
bir fürsət olacaqdır.

 “Xalq qəzeti”

Böyük zəfərimizin 101-ci ildönümü
Türkiyə qaziləri yallı halayına qoşulublar 

Azərbaycan və Türkiyə Res-
publikalarının dövlət bayraqları ilə 
bəzədilmiş amfiteatrda əsl bayram 
əhval-ruhiyyəsi yaşanıb. Hərbi orkestr 
Türkiyədən gəlmiş qaziləri, istefada 
olan türk paşalarını, Türkiyə Silahlı 
Qüvvələri və Azərbaycan Ordusu 
rəsmilərini, qeyri-hökumət təşkilatları 
və ictimaiyyət nümayəndələrini 101 il 
öncənin əsgər mahnı və marşları ilə 
qarşılayıb.

Layihənin müəllifi, Müdafiə Na-
zirliyinin zabiti, Əməkdar incəsənət 
xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü 
polkovnik Abdulla Qurbani 1918-ci ilin 
15 sentyabr gününü Bakının qurtuluş 
günü kimi səciyyələndirərək, bu gü-
nün ölkəmizin XX əsr tarixində şərəfli 
bir gün olduğunu böyük fəxarət hissi 
ilə qeyd edib.

“101 il öncə Azərbaycan Əlahiddə 
Korpusu Qafqaz İslam Ordusu ilə 
birlikdə Bakını və ətraf qəzaları 
erməni-bolşevik işğalından xilas etdi. 
Azərbaycan və Türkiyə əsgərlərinin, 
zabitlərinin qəhrəmanlığı, rəşadəti 
nəticəsində Bakı tamamilə azad 
olundu. Tarixi düşmənlərimizin arzu-
ları gözlərində qaldı, onlar mənfur 
niyyətlərini həyata keçirə bilmədilər. 

Müstəqilliyini yenicə elan etmiş 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 
beşikdə boğmaq istəyən nankor 
qüvvələr qəhrəman “mehmetci-
yin” və Azərbaycan Ordusunun ilk 
döyüşçülərinin qarşısında duruş 
gətirə bilmədilər. Neçə-neçə şəhidlər 
verilsə də, Qafqaz İslam Ordusunun 
əsgər və zabitləri ruhdan düşmədi, bir 
addım da olsun geri çəkilmədi, döyüş 
meydanlarında Anadolu türklərinin 
qanı azərbaycanlıların qanına qarışdı.

15 sentyabr Bakının işğaldan 
azad edilməsi günü sevinci və 
kədəri bir olan, bir millət, iki dövlətin, 
Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının 
müştərək zəfər bayramı günüdür. 
Bakının qurtuluşundan əsrdən artıq 
bir vaxt ötsə də, xalqımız “Qan ilə 
qazandıq zəfəri, verməyiz əldən!” şü-
arı ilə vuruşmuş türk və azərbaycanlı 
əsgərlərin xatirəsini həmişə əziz tutur, 
onları minnətdarlıqla yad edir. Biz 

101 il öncə olduğu kimi 15 sentyabr 
gününü bu gün də birlikdə qeyd edir, 
gələcəkdə də əziz bayram kimi qeyd 
edəcəyik. Bu, heç kimdə şübhə do-
ğurmamalıdır”, - polkovnik A.Qurbani 
deyib.

Türkiyə Cümhuriyyətinin quru-
cusu Mustafa Kamal Atatürkün, ulu 
öndər Heydər Əliyevin, Nuru paşanın, 
həmçinin hər iki ölkənin şəhidlərinin 
xatirəsi sayğı duruşu ilə yad edilib, 
hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət 
himnləri ifa olunub.

Türkiyənin Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan 
Özoral təntənəli mərasimə topla-
şanları salamlayıb, əlamətdar gün 
münasibətilə təbrik edib, tədbirin 
təşkilində göstərdiyi köməyə görə 
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə və 
təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib.

Səfir qeyd edib ki, Bakının işğal-
dan azad edilməsi bütün türk dün-

yası və onun gələcəyi üçün tarixi bir 
hadisə idi. Bu, Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətləri baxımından deyil, 
həm də dünya tarixi üçün önəmli 
bir hadisə idi. Bu, Azərbaycan və 
Anadolu türklərinin qardaşlığının, birli-
yinin, həmrəyliyinin bariz nümunəsi 
idi. Birinci dünya müharibəsinin 
bitməsindən sonra Osmanlı İmperiya-
sı son günlərini yaşamasına, par-
çalanmaq təhlükəsi ilə üzləşməsinə 
baxmayaraq, ən yaxşı əsgərlərini 
Azərbaycana köməyə göndərdi. Onlar 
qardaş köməyinə gəldilər, döyüşdülər, 
yaralandılar, şəhid oldular. Ancaq qar-
şılarına qoyduqları məqsədə çatdılar. 
Bakı və ətraf rayonlar işğaldan azad 
edildi.

Daha sonra E.Özoral Türkiyədə 
Qurtuluş savaşına böyük dəstək 
vermiş və nəticədə Türkiyənin dün-
ya xəritəsindən silinməsinə qarşı 
mübarizədə onlara böyük dəstək 

olmuş Nəriman Nərimanova Mus-
tafa Kamal Atatürkün bu köməyin 
əvəzini verməyini təklif etdiyində 
N.Nərimanovun ona “Paşam, türk 
millətində bir ənənə vardır, qardaş 
qardaşa borc verməz, qardaş hər 
durumda qardaşın əlindən tutar” ca-
vabını verdiyini xatırlayıb və bunun bir 
ənənə, örnək olduğunu bildirib.

Fövqəladə və səlahiyyətli səfir 
ümummilli lider Heydər Əliyevin “Biz 
bir millət, iki dövlətik” kəlamlarının 
hər iki ölkənin vətəndaşları üçün şüar 
olduğunu, bu qardaşlığın Azərbaycan 
və Türkiyə Respublikalarının 
prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan tərəfindən bu gün də 
uğurla davam etdirildiyini söyləyib.

İstefada olan general-leytenant 
Yaşar Aydəmirov, general-ma-
yor Rasim Əliyev isə çıxışlarında 
Nuru paşanı və onun qəhrəman 
“metmetciklərini” ehtiramla yad 
edib, Türkiyə təmsilçilərinə 
minnətdarlıqlarını bildirib və tədbir 
iştirakçılarına Müdafiə Nazirliyinin 
rəhbərliyinin təbrikini çatdırıblar.

Türk qaziləri adından söz alan 
Anadolu Aydınlar Ocağının rəhbəri, 
professor-doktor, istefada olan pol-
kovnik İbrahim Öztek Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlığına həsr etdiyi yeni 
şeirini oxuyub.

Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji 
və Mədəniyyət Mərkəzinin mahnı 

və rəqs ansamblının, “Səma” rəqs 
qrupunun və incəsənət ustalarının iş-
tirakı ilə “Bir ürəkdə iki can - Türkiyə-
Azərbaycan” adlı ədəbi-musiqili bədii 
proqram təqdim olunub. Türkiyə və 
Azərbaycan xalqlarının mahnıları, 
milli rəqslər və şeirlər mərasimi coş-
durub. 

Bakının qurtuluşu gününə həsr 
olunmuş təntənəli mərasimdə 
Türkiyədən gəlmiş, yaşları 80-90-ı 
haqlamış türk qaziləri yallı halayına 
qoşulub, “Nuru paşa”, “Çırpınırdı 
Qara dəniz”, “Qardaşlıq türküsü” 
mahnılarını ifa edənlərin səslərinə 
səs veriblər.

Bakının işğaldan azad edilməsinin 
101-ci ildönümünə həsr olunmuş 
təntənəli mərasim Azərbaycan-
Türkiyə qardaşlığının nümayişinə 
çevrilib.

 “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın “Avroviziya-2020”  mahnı 
müsabiqəsində iştirakı rəsmən 
təsdiqlənib. İctimai Televiziya və Radio 

Yayımları Şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsindən verilən məlumata görə, gələn il 
mayın 12-dən 16-dək Niderland Krallığının 
Rotterdam şəhərində keçiriləcək mahnı 
müsabiqəsində ölkəmizin iştirakı qeydə alınıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham 
Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən sentyabrın 

16-dan Müdafiə nazirinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
Ordusunun müxtəlif qoşun növləri, qismləri, hərbi 
birlik və birləşmələrinin iştirakı ilə genişmiqyaslı 
əməliyyat-taktiki təlimləri başlayıb.

Müdafiə Nazirliyinin və Türkiyənin Azərbaycan səfirliyinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Bakının bolşevik-daşnak 
işğalından azad edilməsinin 101-ci ildönümü münasibəti 

ilə sentyabrın 15-də təntənəli mərasim keçirilib. Müdafiə 
Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda bildirilir 
ki, Bakı Qarnizonundakı hərbi hissələri, qoşunları təmsil edən 
əsgər və zabitlər, eləcə də xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin 
kursantları Türkiyə səfirliyində Mustafa Kamal Atatürkün və 
Nuru paşanın abidələrini ziyarət edib, Nuru paşa salonu ilə tanış 
olublar.

Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan 
Partiyasının Sədr müavini – İcra katibi 
Əli Əhmədov bildirib ki, sentyabrın 16-

sı Azərbaycanda yeni dərs ilinin başlanğıcı, 
Bilik günüdür. İlk dəfə məktəbə gedənlər başda 
olmaqla bütün şagirdləri və onların valideynlərini 
bu münasibətlə təbrik edirəm.

Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin sifarişi 
ilə Ağ şəhər ərazisində 

sosial infrastruktur obyektlərinin 
tikintisi çərçivəsində növbəti təhsil 
ocağının layihələndirilməsi başa 
çatıb və yaxın zamanda tikintisinə 
başlanılması nəzərdə tutulur. 
Tam orta təhsil məktəbinin layihə 
konsepsiyası Türkiyənin BUDA 
Mimarlık şirkəti, tam layihəsi isə 
Azərbaycanın ArchiCO mühəndislik 
şirkəti tərəfindən işlənilib.

Azərbaycan Respub-
likasının Xarici İşlər 
Nazirliyi Özbəkistan 

Respublikasının Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasına (Türk Şurası) üzv 
olması qərarı ilə əlaqədar 
bəyanat  yaymışdır.

Özbəkistan Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasına daxil olub
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Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn 
vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

1 Təhsil -2 fakültəsi dekan 
2 Azərbaycan dilçiliyi kafedrası kafedra müdiri
3 Filologiya fakültəsi nəzdində ingilis dilinin 

leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası
müəllim - 1,5 ştat

4 İngilis dilinin fonetikası kafedrası müəllim - 2 ştat
5 Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrası professor - 1 ştat
6 Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı 

kafedrası
professor - 1 ştat

7 German dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası 
kafedrası

baş müəllim - 0,5 ştat

8 Filologiya fakültəsi nəzdində xarici dillərinin tədrisi 
metodikası kafedrası

dosent - 0,5 ştat, baş müəllim - 1 ştat,
müəllim - 0,5 ştat.

9 Təhsil-1 fakültəsi nəzdində xarici dillərin tədrisi 
metodikası kafedrası

baş müəllim - 2ştat, müəllim - 0,5 ştat

10 Təhsil-2 fakültəsi nəzdində xarici dillər kafedrası baş müəllim - 1 ştat, müəllim - 1,25 ştat
11 Filologiya fakültəsi nəzdində xarici dillər kafedrası baş müəllim - 0,5 ştat, müəllim - 0,5 ştat
12 Tərcümə fakültəsi nəzdində xarici dillər kafedrası baş müəllim - 2,5 ştat
13 Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq fakültəsi 

nəzdində xarici dillər kafedrası
müəllim - 3ştat

14 Regionşünaslıq kafedrası baş müəllim - 1,5 ştat

15 Beynəlxalq münasibətlər kafedrası müəllim - 1,5 ştat
16 Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası dosent - 1 ştat, baş müəllim - 1 ştat,

müəllim - 2 ştat
17 Ümumi dilçilik kafedrası dosent - 0,5 ştat, baş müəllim - 1 ştat,

müəllim - 0,5 ştat
18 Pedaqogika kafedrası dosent - 1,5 ştat, baş müəllim - 1 ştat,

müəllim - 0,5 ştat

19 İnformasiya texnologiyaları kafedrası dosent - 2 ştat, baş müəllim - 2,5 ştat
20 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrası baş müəllim - 1 ştat, müəllim - 1 ştat

21 Qafqazşünaslıq və Azərbaycan tarixi kafedrası dosent - 1 ştat, müəllim - 0,5 ştat

22 Psixologiya kafedrası dosent - 0,5 ştat

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan Respublikası təhsil nazi-
rinin 7 avqust 1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş ‘’Ali təhsil müəssiələrində 
professor – müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında’’ əsasnamənin və 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il tarixli ,5/5 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Аli təhsil müəssisələrində kаfеdrа müdiri, dekan və de-
kan müavini vəzifələrinin tutulmаsı qаydаlаrı”nın tələblərinə uyğun bu elan qəzеtdə dərc 
оlunduğu gündən 30 gün kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı 
ünvana müraciət edə bilərlər.

Bаkı şəhəri, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi 134, tеlefon- 441-  22-78 (əlavə -230)
441-22-79 (əlavə -230).
Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazımi elmi-pedaqoji, 

idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, 
həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə 
bilərlər.

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

 Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1.Gəncə Dövlət Kukla Teatrı üçün 

sistemləşdirilmiş, peşəkar işıq, səs, video və səhnə 
avadanlığının satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, dövlət 
satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid 
internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satı-

nalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Ünvan-Gəncə şəhəri, Əhməd Cəmil küçəsi 105.
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı
VÖEN-2300428631
H/h-Az83AİİB33010019442700245127
“Kapital Bank” ASC-nin Gəncə filialı
Kod-200275
VÖEN-9900003611
M/h-Az37NABZ01350100000000001944
S.W.I.F.T.AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olub-olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)yerinə 
yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sual-
ları portal vasitəsilə satın alan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri 20 sentyabr 
2019-cu il saat 18.00-qədər, tender təklifi ilə bank 
təminatı sənədlərini isə 30 sentyabr 2019-cu il saat 
18.00-qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İd-
diaçıların təklifləri 1 oktyabr 2019-cu il saat 12.00-da 
açılacaqdır. İddiaçılar zərflərin açılışının nəticələri ilə 
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər. 

QEYD - tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız 
elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

E-şərtlər toplusunu 2019-cu il avqustun 30-dan 
etibarən əldə etmək olar.

Tender komissiyası

“Kürdəmir Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi
 kənd təsərrüfatı texnikası və toxum materiallarının satın alınması xərclərinin 

ödənilməsi üçün kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər “Kürdəmir Regional Aqrar Elm və 
İnnovasiya Mərkəzinin Kürdəmir rayonu, Garis-
Əyribənd kəndindəki inzibati binasına müraciət edə 
bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Aişə Həsənova, telefon- 
994(55)278-00-04 faks: 994(55)278-00-04.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyən şəxslər imzalanıb möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini (əlavə olaraq qiymət cədvəli 
və şərtlər toplusunda göstərilən sənədlər)  
21 sentyabr 2019-cu il saat 15.00-dan gec 

 olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər.
Təklif zərfləri Kürdəmir rayonu, Garis-Əyribənd 

kəndi “Kürdəmir Regional Aqrar Elm və İnnovasiya 
Mərkəzi”nin inzibati binasının 2-ci mərtəbəsində  
22 sentyabr 2019-cu il saat 17.00-da açılacaqdır.

Kotirovka sorğusunda tələblərə cavab verən 
iştirakçılardan ən aşağı qiymət təqdim edən 
malgöndərən qalib hesab olunacaqdır.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan koti-
rovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyindəki 2 nömrəli  

doğum evinin əsaslı təmiri işlərinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılara təklif olunur ki, “Dövlət satınal-

maları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış, ikiqat bağlı zərfdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

İddiaçılar 400,00 (dörd yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını qeyd olunan hesaba köçürdükdən 
sonra tender sənədlərini Azərbaycan Respub-
likasının Səhiyyə Nazirliyindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1A, (012) 565-12-41) ala 
bilərlər.

Rekvizitlər:
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
VÖEN -1400049171
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H/h- АZ81CRTE00000000000002128201
Fond -7, iqtisadi təsnifat kodu- 142340, xəzinə 

hesab kitabı- 002730
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmayır. 
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 

dilində hazırlanmışdır.
Tender təklifləri möhürlənib imzalanmış, ikiqat 

zərfdə 25 oktyabr 2019-cu il saat 17.00-a kimi 
tender komissiyasına təqdim edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri (tender təklifi və təklifin 1 faiz bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 17 oktyabr 2019-cu il 
saat 17.00-a kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- təmir-tikinti və quraşdırma işlərinin həyata 

keçirilməsi barədə lisenziya;
- müəssisənin maddi -texniki bazası və kadr 

potensialı barədə təsdiq edilmiş məlumat;
- təmir-tikinti sahəsində ən azı 3 (üç) illik iş 

təcrübəsi olmaqla, maliyyə dövriyyəsi yüksək 
və səhiyyə müəssisələrinin təmir-tikintisində 
təcrübəsi olan iddiaçılara bal sistemi zamanı 

qiymətləndirilmədə üstünlük veriləcəkdir;
- tender iştirakçısının cari maliyyə vəziyyətinin 

yaxşılığını və gələcəkdə davamlı olaraq 
mənfəətliyini nümayiş etdirən sənədlər. Sifarişçini 
qane edəcək digər maliyyə hesabatları. Tender 
iştirakçısının ümumi kapitalı ilə ümumi öhdəlikləri 
arasındakı riyazi fərq müsbət olmalıdır;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı və 
rekvizitləri (hüquqi sənədlərin surəti notarial qay-
dada təsdiq olunmalıdır);

- iddiaçının vergilərə və icbari ödənişlərə 
dair borcunun olub-olmaması haqqında müvafiq 
arayış;

- iddiaçıların tender təklifi (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır) və ümumi təklifin 1 faizi həcmində 
tender təklifini və bank zəmanətini (təklifin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox 
olmalıdır) ikiqat bağlı zərfdə 25 oktyabr 2019-cu 
il saat 17.00-a kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər; 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklif zərfləri yuxarıdakı ünvanda 
28 oktyabr 2019-cu il saat 15.00-da açılacaqdır. 

 Tender komissiyası

Qax RİHB-nin Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
şəhərdə abadlıq işlərinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Qax şəhərinin M.Dilbazi və M.Rahim 

küçələrində abadlıq işlərinin satın alınması.
 Lot- 2. Qax şəhərinin İ.Mustafayev küçəsində abad-

lıq işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, dövlət sa-

tınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid 
internet Portalına (Portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini Portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər. 

İştirak haqqı hər bir lot üçün 150 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan 

təşkilatın bank rekvizitləri:
Qax YXO
 H/h-AZ 20AİİB32051019447100201171
 VÖEN- 430088051

 Bank- “Kapital Bank”ın Qax filialı
 Kod- 200714
 VÖEN- 9900003611
 M/h- AZ 37 NABZ 01350100000000001944
 S.W.İ.F.T- AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

təqdim etməlidirlər:
-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 

30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz həcmində) 

zərflər açılan tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keç-
miş öhdəliklərin olmaması haqqında vergi orqanları 
tərəfindən arayış;

-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı-
nın surəti;

-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqın-
da bank arayışı;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xa-
rici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal 
vasitəsilə satınalınan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Ten-
der proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 23 sentyabr 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatı 
sənədlərini isə 2 oktyabr 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 
3 oktyabr 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələrilə Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd – tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi 
və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada 
portal vasitəsilə aparılır. 

E-şərtlər toplusunu 4 sentyabr 2019-cu il saat 11.00-
dan sonra əldə etmək olar. 

Tender komissiyası

Xalqımızın tolerantlığının ön planda təsvir 
edildiyi “Yüksəliş” romanı çapdan çıxıb

 � Bakıdakı “AFpoliqrAF” mətbəəsində 
Yalçın Nəbiyev və Elmira Hacıyevanın “Yüksəliş” 
(“Vosxojdeniye”) romanı nəşr edilib.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, romanda cərəyan edən 
hadisələr müxtəlif ölkələrdə, 
əsasən Azərbaycan, İsrail 
və Almaniyada baş verir və 
XX əsrin əvvəllərindən bu 
günümüzədək olan dövrü 
əhatə edir.

Romanda dostluq və 
sevgi, sədaqət və satqınlıq, 
fədakarlıq və xəyanətdən bəhs 
olunur. Təkcə romanın baş 
qəhrəmanlarının obrazları de-
yil, həm də ilk baxışda təsadüfi 
görünən, amma ümumi ab-
hava ilə vəhdət təşkil edən 
personajlar da maraq doğurur. 
Romanın vaxtilə Azərbaycanda 
böyüyüb boya-başa çatmış 

baş qəhrəmanları hazırda 
İsraildə yaşayır, bizneslə 
məşğul olur və tarixi 
vətənləri ilə iqtisadi əlaqələr 
qururlar. Əsərin müəllifləri 
bakılıların, hətta ölkə hü-
dudlarından kənarda olsalar 
belə, mentalitetini, həmçinin 
xalqımıza xas olan tolerant-
lığı qoruyub saxladıqlarını 
təsirli vasitələrlə oxucuların 
diqqətinə çatdıra biliblər.

Romanda müxtəlif 
xalqların bənzərsiz milli 
mənəvi dəyərləri, məişəti və 
adət-ənənələri təfərrüatı ilə 
və xüsusi məharətlə təsvir 
edilib.

Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib

 � Sentyabrın 16-da Daxili İşlər Nazirliyində (DİN) “Mülkiyyət 
əleyhinə olan cinayətlərin və qeyri-aşkar şəraitdə baş vermiş xırda 
talamaların qarşısının alınması və açılması”nın, həmçinin “Polis sahə 
rəisləri və inspektorları tərəfindən inzibati qanunvericiliyin tətbiqi 
sahəsində görülmüş işlər”in vəziyyətinə və  qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilib.

DİN-in mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə 
daxili işlər naziri, general-polkovnik 
Vilayət Eyvazov müzakirəyə çıxarılan 
məsələlərin aktuallığını, daxili işlər 
orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı mühüm 
istiqamətləri əhatə etdiyini diqqətə çat-
dırıb. O, müvafiq sahələrdə əməliyyat-
xidməti fəaliyyətin məqsədyönlü 
təşkilinin insan hüquq və azadlıqlarının, 
dövlətin, fiziki və hüquqi şəxslərin qa-
nuni mənafelərinin etibarlı qorunması, 
bütövlükdə vətəndaş məmnunluğunun 
təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətli 
olduğunu vurğulayıb.

Gündəlikdəki məsələlərlə bağlı Baş 

Cinayət Axtarışı İdarəsinin rəisi, polis 
general-mayoru Arzu Daşdəmirov və 
Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin 
rəisi, polis  general-mayoru Oqtay 
Kərimov məruzə ilə çıxış edərək əldə 
edilmiş nəticələrdən, xidməti fəaliyyətdə 
yol verilmiş nöqsanlardan və onların 
aradan qaldırılması üçün görüləcək 
işlərdən danışıblar. 

Məruzələr ətrafında ayrı-ayrı şəhər 
və rayon polis orqanlarının rəisləri çıxış 
ediblər. 

İclasa yekun vuran nazir V.Eyvazov 
cari ilin səkkiz ayında asayişin və 
ictimai təhlükəsizliyin təmini ilə 
bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin 

bütövlükdə layiqincə yerinə yetirildiyi-
ni, cinayətkarlıqla mübarizədə, insan 
hüquq və azadlıqlarının qorunmasında 
əldə olunmuş müsbət nəticələrin hesa-
bat dövründə də qorunub saxlanıldığını 
diqqətə çatdırıb. O, 2018-ci ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə qəsdən adam 
öldürmələrin 13,8, adam öldürməyə 
cəhdlərin 18,5, qəsdən sağlamlığa ağır 
zərərvurmaların 1,8, odlu silahın tətbiqi 
ilə törədilən cinayətlərin 7,5, mülkiyyət 
əleyhinə olan cinayətlərin 12,2, o 
cümlədən quldurluqların 7, hədə-qorxu 
ilə tələb etmələrin 19, dələduzluqların 
27 faiz azaldığını, habelə cinayətlərin 
açılmasının yüksək olduğunu qeyd 
edib.  

Daxili İşlər naziri gündəlikdəki 
məsələlər üzrə görülən işlərin 
ümumilikdə qənaətbəxş olduğunu, 
eyni zamanda, bəzi ərazi orqanlarında 
müəyyən nöqsan və çatışmazlıqların 
mövcudluğunu diqqətə çatdıraraq on-

ların aradan qaldırılması üçün adekvat 
tədbirlərin görülməsini tələb edib. 

İlk növbədə, cari ilin ötən dövründə 
bir tona yaxın narkotik vasitənin qanun-
suz dövriyyədən çıxarıldığını bildirən 
nazir bu sahədə fəaliyyətin nəticələrinin 
tam qənaətbəxş olmadığını, antinar-
kotik təbliğatın gənclər arasında, təhsil 
müəssisələrində, kütləvi informasiya 
vasitələrində və sosial şəbəkələrdə 
gücləndirilməsinin vacibliyi, xüsusən 
cinayətkar qruplaşmaların yeni metod-
lardan - internet informasiya resurs-
larından istifadə etməklə narkotiklərin 
satışını həyata keçirmək cəhdlərinin 
qarşısının alınması üzrə icrası zəruri 
tədbirlər barədə konkret tapşırıqlar 
verib.     

Azərbaycan Prezidentinin qarşı-
ya qoyduğu əsas vəzifələrdən birinin 
də vətəndaş məmnunluğunun təmin 
edilməsi olduğunu xatırladan nazir bü-
tün müraciətlərə operativ baxılıb qanuni 
qərarların qəbul olunmasının, cinayətlər 
nəticəsində zərərçəkmiş şəxslərə 
dəymiş ziyanın istintaq və təhqiqat 
prosesində ödətdirilməsinin, polisin 
səlahiyyətinə aid məsələlərlə əlaqədar 
göstərilən xidmətlərin nümunəvi təmin 
edilməsinin hər bir orqan rəisinin 
gündəlik nəzarətində saxlanılmasının 
vacibliyini nəzərə çatdırıb.     

General-polkovnik Vilayət Eyvazov 
əmin olduğunu bildirib ki, daxili işlər or-
qanlarının şəxsi heyəti qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan məsul vəzifələrin və 
qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların 
öhdəsindən layiqincə gələcək, ölkədə 
sabitliyin və əmin-amanlığın, dövlətin 
və vətəndaşların qanuni mənafelərinin 
hüquqazidd əməllərdən etibarlı qorun-
ması üçün bundan sonra da qüvvə və 
bacarığını əsirgəməyəcək, daha böyük 
əzmlə çalışacaq.

Azərbaycan və Çin arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq genişlənir
 � Azərbaycan Respublikasının və Çin Xalq Respublikasının Ədliyyə nazirlikləri 

arasında əməkdaşlığa dair Saziş imzalanaraq səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət həyata 
keçirilir. Əlaqələrin genişləndirilməsi, ədliyyə və məhkəmə islahatları, habelə 
antikorrupsiya təcrübəsi ilə tanış olmaq məqsədilə sentyabrın 16-da Çinin Ədliyyə 
Nazirliyinin baş müşaviri-nazir müavini Pu Zengfanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 
ölkəmizə səfərə gəlib. 

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qonaqlar əvvəlcə Şəhidlər 
xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş həmvətənlərimizin 
məzarlarını ziyarət ediblər.

Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Çinin nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.

Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və səmərəli 
əməkdaşlıq münasibətlərini qeyd edən nazir bu 
əlaqələrin inkişafında Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və Çin Xalq Respublikasının 
Sədri Si Cinpinin xüsusi rolunu vurğulayıb. İki ölkə 
arasında hüquqi əlaqələrdən bəhs edən F.Məmmədov 
2015-ci ildə dövlətimizin başçısının Çinə dövlət səfəri 
zamanı bu sahədə mühüm dövlətlərarası müqavilənin 
imzalandığını, nümayəndə heyətlərinin mübadiləsini 
qeyd edib, əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı 

imkanların olduğunu bildirib.
Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu ifadə 

edən qonaq xalqlarımız arasında qədim tarixə malik 
dostluq əlaqələrinin olduğunu, ikitərəfli münasibətlərin 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən ədliyyə orqanları 
arasında inkişafını qeyd edib, qarşılıqlı fəaliyyətin 
dərinləşdirilməsinə hazır olduğunu söyləyib, Çinin 
Ədliyyə nazirinin salamlarını çatdırıb. 

Həmin gün qonaqların ədliyyə nazirinin müavini 
Azər Cəfərov ilə görüşü olub, Ədliyyə nazirliklərinin 
geniş tərkibdə nümayəndə heyətləri tərəfindən iki 
ölkənin məhkəmə-hüquq sistemi, bu sahədə aparılan 
islahatlar barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. 

P.Zengfan Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyinin ayrı-
ayrı istiqamətləri üzrə, o cümlədən qanunvericilik, 
e-xidmət, qulluğa qəbul, beynəlxalq əməkdaşlıq və 
digər sahələrdə fəaliyyətinə böyük maraq göstərib, 

yaxşı təcrübələrin mübadiləsinin əhəmiyyətini 
vurğulayıb.

Baş müşavir-nazir müavini, həmçinin dövlətimizin 
başçısının qəti siyasi iradəsi ilə korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə aparılan qanunvericilik, institusional 
və praktiki tədbirlər barədə məlumatlandırılıb. 
Səmərəli beynəlxalq antikorrupsiya əməkdaşlığının 
həyata keçirildiyi, bu sahədə Azərbaycanın dəstəyi 
ilə yaradılmış və təsis konfransı Çində keçirilmiş, 
ölkəmizin Ədliyyə nazirinin vitse-prezidenti olduğu 
Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının 
mühüm rolu vurğulanıb. 

Qonaqlar nazirlikdə Ədliyyə tarixi Muzeyi ilə tanış 
olublar.

Səfər zamanı Çinin nümayəndə heyətinin 
Dövlət İmtahan Mərkəzində, Baş Prokuror yanında 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində görüşləri 
olub. Qonaqların, həmçinin müasir məhkəmə 
infrastrukturu və elektron məhkəmə sisteminin tətbiqi, 
eləcə də Azərbaycan brendi olan və ədliyyənin 
müvafiq xidmətlər göstərdiyi “ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin vətəndaş məmnunluğu doğuran və 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə mühüm fəaliyyəti ilə 
tanışlığı nəzərdə tutulur.       
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T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
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40 qəpik

Böyük Britaniya 

Kemeronun memuarları çap olunub 
Böyük Britaniyanın 

sabiq Baş naziri Devid 
Kemeronun memuarları 
çap olunub. Bildirilir ki, 
“For the record” – “Qeyd 
üçün” adlı kitabda Keme-
ronun bir çox xatirələri öz 
əksini tapıb. O, memu-
arlarında hazırkı Baş 
nazir Boris Conson və 
Nazirlər Kabinetinin üzvü 
Maykl Qov haqqında da 

fikirlərini bildirib.
Qeyd edək ki, Devid Kemeron son 200 illik dövrdə 

Böyük Britaniyanın ən gənc Baş naziri olub.
Məlumatı BBC yayıb.

Türkiyə 

“S-400” gələn il aktivləşdiriləcək
Türkiyə Müdafiə Na-

zirliyinin məlumatına görə 
“S-400” “Triumf” zenit-ra-
ket komplekslərinin ikinci 
və sonuncu partiyasının 
Ankaraya çatdırılması 
prosesi tamamlanıb. 
“S-400” sistemlərinin 
2020-ci ilin aprel ayında 
aktivləşdiriləcəyi bildirilib. 
Qeyd edək ki, şənbə günü Türkiyənin xarici işlər naziri 
Mövlud Çavuşoğlu “CNN Türk” telekanalına açıqlamasın-
da ABŞ-ın etirazına baxmayaraq, “S-400”-lərin 2020-ci ilin 
aprelində aktivləşdiriləcəyini deyib.

Xəbəri “Haber7.com” verib.

Yaponiya 

“Nissan” şirkətinin rəhbəri istefa verib

“Nissan” şirkətinin rəhbəri Hiroto Saikava istefa verib. 
Bildirilir ki, onu müvəqqəti olaraq həm “Nissan”, həm də 
“Renault” şirkətlərinin direktorlar şurasının üzvü Yasuhiro 
Yamauçi əvəzləyib. Qeyd edilir ki, “Nissan” şirkətinə yeni 
direktor gələn ayın sonlarında təyin ediləcək.

Məlumatı “Jiji-press” yayıb.

İsveçrə

ÜST xəbərdarlıq edir 
Son vaxtlar 

gənclər arasın-
da elektron siqa-
ret aludəçilərinin 
sayı artıb. Bu, çox 
təhlükəlidir və ağır 
nəticələri var. Bu 
bəyanatla Ümum-
dünya Səhiyyə 
Təşkilatı (ÜST) çıxış 

edib. Təşkilat rəsmiləri qeyd edirlər ki, insanlar elektron 
siqaretlərdən bu zərərli vərdişdən qurtulmaq üçün istifadə 
edir. Lakin nəticədə onlar bu dəfə məhz elektron siqaret 
aludəçisinə çevrilirlər. Qeyd edilir ki, nəticədə elektron 
siqaretin buxarı tənəffüs yollarının və ağciyərlərin selikli 
qişasını məhv edir, ürək-damar və onkoloji xəstəliklər 
riskini artırır.

Xəbəri “Medikforum” verib.

İspaniya 

La Liqa tarixində ilk
Kataloniyanın “Bar-

selona” futbol klubunun 
16 yaşlı yarımmüdafiəçisi 
Ansu Fati La Liqa 
tarixində ilkə imza atıb. 
Belə ki, o, həftəsonu 
keçirilmiş “Barselona”-
“Valensiya” matçında 
(5:2) bir qolun və bir 
məhsuldar ötürmənin 
müəllifi olub. Fati matçın 
2-ci dəqiqəsində hesabı 
açıb, 7-ci dəqiqədə isə 

Frenki de Yonqa məhsuldar ötürmə edib. 
Məlumatı “Marca” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â  Sentyabrın 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən 

buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. 
Cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb 
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 20-22, gündüz 
26-29, Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət 50-60 faiz olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 
9-14, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 8-13, gündüz 15-20 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə 
şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi 

yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 15-19, 
gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış 
yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 10-15, gündüz 22-27, 
dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, 
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 15-20, gündüz 26-31 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 18-20, gündüz 23-28, dağlarda 
gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. 

Asif Əsgərov Prezident Administrasiyasının sənədlərlə 
və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin sektor müdiri 
Aybəniz Novruzovaya həyat yoldaşı 

ƏLƏDDİN QASIMOVUN 

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə  
başsağlığı verir.
                                                                                                     

Qobustan rayonundan Adil Məmmədov Prezident 
Administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri 
ilə iş şöbəsinini sektor müdiri Aybəniz Novruzovaya həyat 
yoldaşı 

ƏLƏDDİN QASIMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                     

Biləsuvar rayonundan Şamil  Cəfərov, Niftulla Əzizov 
və Şakir Cəfərov ailələri ilə birlikdə Namazəli və Vaqif 
Məmmədov qardaşlarına anaları 

GÜLABATIN XANIMIN 

Tovuz rayonunda vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİNB İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 21 

may və 5 iyun 2019-cu 
il tarixli nömrələrində 
Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyinin 
yumşaq inventarların 
satınalınması üçün 
dərc edilmiş elektron 
tenderində “Profamıly” 
Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti qalib elan 
olunmuşdur. 

Qalib şirkətlə 2019-
cu il sentyabrın 16-da 
müvafiq satınalma 
müqaviləsi imzalan-
mışdır. 

Tender komissiyası

Pakistan Əfqanıstan və Hindistandakı 
diplomatlarını geri çağırıb

Pakistanın Hindistan 
ilə sərhədində, iki ölkənin 
silahlı qüvvələrinin bir-birini 
atəş açmaqda ittiham etdiyi 
insident müsəlmanların çox-
luq təşkil etdiyi mübahisəli 
Kəşmir bölgəsində baş 
verib.

Son hadisələr Pa-
kistanla Hindistan ara-
sında gərginliyin artdığı 
və Birləşmiş Ştatlarla 
Əfqanıstandakı Taliban 
arasında danışıqların 

 dayandırıldığı vaxta təsadüf 
edir.

Qeyd edək ki, son 
vaxtlar Pakistanın Hin-
distan və Əfqanıstanla 
münasibətlərində gərginlik 
artır. Keçən həftənin cümə 
günü gecə saatlarında 
patrulda olan bir Pakistan 
əsgəri Əfqanıstan yaraqlıları 

tərəfindən öldürülüb. Pakis-
tan Müdafiə Nazirliyi iki gün 
əvvəl sərhəd bölgəsində ikin-
ci bir insidentin də baş ver-
diyini, Pakistan qüvvələrinın 
hücuma məruz qaldığını və 
üç əsgərin həlak olduğunu 
bildirib.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

İki ölkə ilə sərhəddə dörd 
əsgərinin və bir mülki şəxsin 
öldürülməsindən sonra Pakistan 
hökuməti Əfqanıstandakı və Hindis-
tandakı diplomatlarını geri çağı-
rıb. Bu barədə rəsmi İslamabada 
istinadən “Amerikanın səsi” radiosu 
məlumat yayıb. 

 � Birləşmiş 
Ştatlar Prezidenti 
Donald Tramp Kubaya 
qarşı tətbiq edilən 
iqtisadi sanksiyaların 
müddətini 2020-ci il 
sentyabrın 14-dək 
uzadıb. Bu barədə 
“Bloomberg” agentliyi 
məlumat yayıb.

Mənbə yazır ki, bu 
barədə ABŞ liderinin 
müvafiq bəyanatı Ağ evin 
mətbuat xidməti tərəfindən 
dərc olunub. Bəyanatda 
qeyd edilir: “Hesab edirəm 
ki, Kubaya qarşı embar-
qonun müddətinin bir il də 
uzadılması milli maraqlara 
uyğundur”.

Qeyd edək ki, ABŞ 
1961-ci ildə Kuba-

da ABŞ mülkiyyətinin 
milliləşdirilməsi prosesinə 
cavab olaraq bu ölkə ilə 
diplomatik əlaqələri da-
yandırıb. Rəsmi Vaşinqton 
isə Kubaya qarşı iqtisadi 
embarqo tətbiq edib.

2014-cü ilin dekabrında 
ABŞ-ın sabiq prezidenti 
Barak Obama Vaşinqtonun 
Havanaya qarşı əvvəlki 
siyasətinin effektiv olmadı-

ğını etiraf edib və ikitərəfli 
münasibətlərin normallaş-
dırılması və sanksiyaların 
yumşaldılması prosesinin 
başladığını bildirib. Lakin 
2016-cı ildə Donald Tramp 
hakimiyyətə gəldikdən 
sonra iki ölkə arasında 
münasibətlərin nizamlan-
ması prosesi dayanıb.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ Kubaya qarşı  
sanksiyaların müddətini uzadıb

Günəşi tədqiq edəcək  
kosmik aparat hazırlanıb

Aparat “Aditya L1” 
adlanır. Təşkilatın açıq-
lamasında qeyd edilir ki, 
yeni kosmik zond Günəş 
sistemindəki orbitdə Laq-
ranja adlı (L1) bölgədə - Yer 
kürəsindən təxminən 1,5 
milyon kilometr məsafədə 
yerləşəcək. Həmin nöqtədə 
avtomatik stansiyanın Yerlə 
Günəş arasında hərəkətsiz 
dayanması mümkündür. 
Məlumata görə, burada 
heç vaxt Günəş tutulması 
baş vermir. Bu isə aparata 
maneəsiz olaraq Günəşin 
şüalarını tədqiq etməyə 
imkan verəcək. Bundan 
başqa, aparat Günəşin maq-
nit sahəsindən də uzaqda 
olacaq ki, bu da nəhəng 
ulduzun sahəsini ölçməyə 
imkan yaradacaq. 

Məlumata görə, apa-
ratın daxilində Yerin işıq 
mənbəyinin müxtəlif 
parametrlərini ölçmək üçün 
yeddi müxtəlif tədqiqat 
sistemi quraşdırılıb. 
Belə ki, aparat bu sistem 
sayəsində Günəşdən 
gələn hissəciklərin axını-
nı, maqnit sahəsini, “qız-
mar planet”dəki partlama 
nəticəsində ətrafa yayılan 
dalğaları, habelə onun 
fotosferasını və xromosfera-
sını ölçəcək.

Yeri gəlmişkən, ISRO-
nun bəyanatında Ayın 
orbitində itmiş “Vikram” 

kosmik aparatı ilə əlaqənin 
bərpası məsələsinə də 
toxunulub. Qeyd olunur ki, 
mütəxəssislər sentyabrın 
21-dək bu rabitənin yenidən 
yaradılması üzrə işləri davam 
etdirəcəklər.

Qeyd edək ki, sentyabrın 
7-də Hindistanın Ay missi-
yasını yerinə yetirən özünün 
“Çandrayan-2” pilotsuz kos-
mik gəmisi ilə əlaqə kəsilib. 
Belə ki, sentyabrın 6-dək 
lunoxodun Ayın səthinə 
enməsi əməliyyatı plana 
uyğun həyata keçirilirdi və 

onu son olaraq 2,1 kilometr 
məsafədə müşahidə etmək 
mümkün olub. Lakin bu 
məqamda rabitə itib və 9 gün 
keçməsinə rəğmən bərpa 
olunmayıb. Məlumat üçün 
deyək ki, iki həftə ərzində 
rabitə bərpa edilməsə, 
aparatın enerjisi tamamilə 
tükənəcək. Bundan sonra 
isə aparatla əlaqə saxlamaq 
mümkün olmayacaq. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Hindistan Kosmik Tədqiqatlar Təşkilatı (ISRO) 
kosmosa Günəşi tədqiq edəcək yeni zond 
göndərəcəyini bəyan edib. Bu barədə “Nat.geo.ru” 
məlumat yayıb. Bildirilir ki, yeni kosmik aparatın 
kosmosa 2020-ci ildə göndərilməsi planlaşdırılır. 

 � Səudiyyə 
Ərəbistanının neft 
emalı zavodunda baş 
verən yanğından sonra 
dünya bazarında “qara 
qızıl”ın qiyməti artmağa 
başlayıb. 

Londonun “İCE” Birjasının 
məlumatına görə, “Brent” 
markalı neftin qiyməti 19 
faiz artaraq bir bareli 71, 95 
dollar olmuşdu. Lakin ABŞ 

Prezidenti Donald Trampın 
bəyanatından sonra “Brent” 
markalı neftin bir bareli 65,43 
dollara düşüb. Nyu-York 
Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlanan 
ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin 
qiyməti 18 faiz artaraq bir 
bareli 62,70, sonra isə 58,60 
dollar olub. Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı nefti-
nin qiyməti 20 faiz artaraq 

əvvəcə bir bareli 73,60, son-
ra isə 67,40 dollar olub.

Rusiyanın energetika 
naziri Aleksandr Novak 
jurnalistlərə bildirib ki, Rusiya 
öz yanacaq-energetika 
müəssisələrini qorumalıdır. 
Bundan əlavə , bütün neft 
ölkələri öz yanacaq-energeti-
ka komplekslərini terrorçular-
dan qorumalıdırlar.

Bu ərəfədə üsyançı 
hüsilər bildiriblər ki, on-
lar yenə də Səudiyyə 
Ərəbistanının yanacaq-ener-
getika komplekslərinə yeni 
hücumlar edəcəklər.

Səudiyyə Ərəbistanı isə 
ölkənin yanacaq-energetika 
komplekslərinin mühafizəsini 
gücləndirib.

Qəzənfər QASIMOV,  
Xalq qəzeti” 

Neft bahalaşmağa başlayıb

Sinoptiklər bildiriblər ki, gələn həftədən 
Rusiya paytaxtına yenidən isti hava 
kütləsi daxil olacaq. Sentyabrın 23-dən 
27-dək Moskvada gecələr 3-8, gündüzlər 
12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

Sinoptiklərin proqnozuna görə, sentyab-
rın 27-də havalar soyusa da, oktyabrın 2-də 
Moskvaya yenidən isti hava kütləsi daxil 
olacaq. Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Moskvaya yenidən isti hava gəlir

Ermənistan sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki,  Ermənistanın Berd rayonunun Mo-
sesqex, Çinari kəndlərində yerləşən 
mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam, 
Ağbulaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Gö-
yarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Kəngərli, 
Sarıcalı, Xocavənd rayonunun Kuropat-
kino, Füzuli rayonunun Horadiz, Cəbrayıl 
rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Tərtər və Xocavənd rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri 
atəşə məruz qalıb. 


