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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva avqustun 12-də Qobustan ra -
yonunda “Diri Baba” türbəsində turizm
infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı
aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış
olublar.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan

Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev
dövlətimizin başçısı və birinci xanıma türbədə
görülən işlər barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, Bakı-Şamaxı magistral yolunun
1,5 kilometrliyində yerləşən, 1402-ci ildə
Şirvanşah hökmdarı I İbrahimin əmri ilə tikilən
“Diri Baba” türbəsi dövlət mühafizəsinə
götürülmüş ölkə əhəmiyyətli memarlıq
abidəsidir. Sufi şeyxlərindən birinin şərəfinə
tikilən türbənin bir hissəsi qaya içərisində
yerləşdiyindən Qafqazın ən nadir abidələrindən
hesab olunur. İkimərtəbəli türbə, yaxınlığında
yerləşən süni şəkildə yaradılmış bir neçə
mağara və kaha, həmçinin üzbəüz orta əsrlərə
aid qəbiristanlıq və qədim türbə qalıqları birlikdə
vahid bir kompleks əmələ gətirir.

Türbə Azərbaycanın şimal-qərb turizm
dəhlizində birinci vacib dayanacaq kimi, il
ərzində xeyli sayda turist qəbul edir. Ərazidə tu -
rizm imkanlarının yaradılması yerli kiçik
sahibkarlığın və icma əsaslı turizm dəyər
zəncirinin formalaşmasına, bölgənin digər tu -
rizm əhəmiyyətli abidələrinin turizm potensialın -
dan istifadəyə və regional turizm klastrının
yaranmasına töhfə verəcək.

Məlumat verildi ki, abidənin tarixi-mədəni
əhəmiy yəti ilə yanaşı, turizm potensialı
qiymətləndirilərək, həmçinin antropogen və təbii
amillərin təsiri ilə deqradasiyaya uğramasının
qarşısını almaq məqsədilə Dövlət Turizm
Agentliyi tərəfindən burada bir sıra infrastruktur
və bərpa işləri aparılıb.

Ərazidə bulaq, qurbangah və söhbətgah tiki -
lib, meydan döşəməsi yenilənib, türbəyə qalxan
pilləkənlər yenidən üzlənib, ərazi abadlaşdırıla -
raq oturacaqlar quraşdırılıb. Eyni zamanda,
türbədə gecə işıqlandırılması təmin edilib, kom-
munikasiya xətləri qurulub və yenilənib. Bununla
bərabər, sel sularını axıdan kanal bərpa olunub,
türbə kompleksinin ətrafı çəpərlənib, həmçinin
20 yerlik avtodayanacaq tikilib.

Diqqətə çatdırıldı ki, XV əsrə aid və
abidənin ayrılmaz tərkib hissəsi olan tarixi
qəbiristanlığın ərazisində 40 qəbir tədqiq edilib
və annotasiyası hazırlanıb. Qəbiristanlığın
ərazisi abadlaşdırılıb, burada şeyxlərdən birinin
türbəsi aşkar edilərək arxeoloji işlər aparılıb.
Abidənin ətrafındakı 8 mağara tədqiq olunub,
onlardan bir neçəsi turistlərin ziyarət edə bilməsi
üçün təmizlənərək hazır vəziyyətə gətirilib. Bu
abidənin daş kitabəsi tədqiq edilərək rəqəmsal
surəti çıxarılıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
avqustun 12-də İsmayıllı rayonunda “Basqal
Resort & Spa” otelinin açılışında iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İşlər müdiri Ramin Quluzadə dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma oteldə görülən işlər
barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, dağlıq ərazidə yerləşən və səfalı
meşələrlə əhatə olunan “Basqal Resort & Spa”
oteli 179 otaq və lüks nömrələrdən, üçotaqlı 4
kottecdən və isidilən açıq hovuzlu 1 kottecdən
ibarətdir.

Qonaqlar dünya mətbəxinin və milli
mətbəximizin təamlarını təqdim edən müasir və
möhtəşəm “SƏDƏF” restoranının yeməklərin -
dən həzz alıb, dağlara və mənzərəli guşələrə
açılan “MÜCRÜ LOBBY LOUNGE”da zərif və
ənənəvi Azərbaycan çayından içərək dincələ
bilərlər. Həmçinin “VİTAMİN BAR”da sərin
hovuz ətrafında əylənərək və qəlyanaltılardan
dadaraq gününü mənalı keçirəcək, meşələrlə
əhatələnmiş “PALID CAFE”nin xoş mühitli
söhbət gahlarında ailə və dostlarla gözəl anlar
yaşayacaq və ya “RAST”ın bənzərsiz
atmosferində heyrətamiz mənzərələrdən və
qeyri-adi mətbəxdən zövq alacaqlar.

Qeyd edilib ki, “KIDS CLUB” hər yaşda
əyləncə axtaran uşaqlar üçün qapalı məkanda
və açıq havada oyun meydançaları olan ideal
yerdir. Burada peşəkar animasiya komandası
gün ərzində uşaqların asudə vaxtının səmərəli
və əyləncəli keçirilməsini təmin edəcək. “LİMON
CAFE”də balaca qonaqlara müxtəlif ləzzətli
təamlar təklif olunacaq. “ECAZ” zalı bol çeşidli
açıq bufetdə şirniyyatlar, yerli və dünya
mətbəxinin isti yeməklərini təklif edən dəbdəbəli
restoran, həmçinin toy, təntənəli günlərin
keçirilməsi üçün 500-ə qədər qonağı rahatlıqla
qəbul edə biləcək möhtəşəm məkandır. Otelin
qonaqları “HAZE Club & Karaoke Lounge”da
peşəkar barmenlərin hazırladığı məşhur
kokteyllərdən və ləzzətli qəlyanaltılardan dada
bilərlər.

Diqqətə çatdırılıb ki, “NİYAL SPA” geniş
sahədə yerləşən 4 prosedur otağı, masaj otağı,
2 türk hamamı, 2 fin saunası, 2 buxar otağı,
istirahət zonası və yay terrası ilə qapalı üzmə
hovuzu təklif edir.

“Basqal Resort & Spa”nın 120 nəfərlik
“Hələbi” və “Heyrati” konfrans zallarında biznes
konfrans, seminar və tədbir keçirmək üçün hər
cür şərait yaradılıb. Həmçinin açıq havada
tədbirlərin keçirilməsi üçün burada geniş imkan-
lar mövcuddur.

Bildirilib ki, otelə gələn qonaqlar İsmayıllı
rayonunun ərazisində çoxsaylı gəzinti, yürüş və
velosiped cığırlarından yararlana bilərlər.
“Basqal Resort & Spa” təbiətin qoynunda
istirahət və əyləncə dolu yeni məkandır.

Avqustun 12-də Azərbaycan Respublika -
sının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva İsmayıllı rayonunda “Basqal”
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində

aparılan və icrası nəzərdə tutulan tikinti-bərpa
işləri ilə tanış olublar.

Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin
sədri Fuad Nağıyev dövlətimizin başçısına və
birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat
verdi.

Bildirildi ki, Şeyx Məhəmməd məscidinin
içərisində, Bazar meydanında, Qalabaşı
ərazisində aparılan fundamental arxeoloji
tədqiqatlar nəticəsində tarixi Basqal qalasının
divarlarının yeri aşkar edilib, XVII əsrə aid edilən
tarixi hamamın ətrafında Azərbaycanın ən
qədim kanalizasiya sistemlərindən biri hesab
olunan kürəbənd sisteminin işləmə prinsipi
aşkara çıxarılıb. Şeyx Məhəmməd məscidinin
dəqiq yaşı tam şəkildə təyin edilərək mədəni
qatları haqqında ilk dəfə tədqiqat işləri aparılıb,
çoxsaylı maddi-mədəniyyət nümunələri
tapılaraq tədqiq edilib və qoruğun muzey fon-
duna təhvil verilib.

Qeyd edildi ki, etnoqrafik və elmi-tarixi
araşdırmalar nəticəsində Basqalın tarixi
dərindən araşdırılaraq qoruğun elmi-inventar
fondu hazırlanıb, əski əlifba ilə yazılmış dini,
elmi və sosial həyatla bağlı minlərlə qiymətli
əlyazma mətni aşkar edilərək fonda təhvil veri -
lib. Basqal və ətraf ərazilərin tarixi və mədəni irsi
ilə birbaşa bağlı olan qeyri-maddi mədəni irs
nümunələri toplanıb, qədim divarüstü yazılar,
daş qəbirlər, müxtəlif kitabələr dərindən tədqiq
edilib və dövlət mühafizəsinə götürülüb.
Basqalda yaşayan əhalinin son iki yüz il ərzində
məşğuliyyəti, sənətkarlıq nümunələrinin tarixi
təkamülü üzə çıxarılıb, elmi-publisistika və
mədəni turizm sahələrində istifadə ediləcək
çoxsaylı tarixi materiallar əldə olunub. Basqalın
mədəni irsinin əsas elementi olan kəlağayı
naxışları toplanıb, inventarlaşdırılıb və nəşr
edilib.

Həmçinin qoruğun ərazisində başladılan
təmir-bərpa, konservasiya və yenidənqurma
işlərinin elmi-nəzəri bazasını formalaşdırmaq,
gələcəkdə aparılacaq tikinti və bərpa işlərinin
mədəni irsin və yerli memarlıq ənənələrinin
tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsini
təmin etmək üçün müvafiq normaların
müəyyənləşdirildiyi “Basqal Mədəni İrsi: Təmir-
bərpa kitabı” elmi-praktiki dərslik ərsəyə gətirilib.

Diqqətə çatdırıldı ki, Dövlət Turizm Agentliyi
tərəfindən tarixən Basqalın mərkəzi hesab olu-
nan orta əsrlər yol mədəniyyətinə xas olan
pilləkənvari və daş döşəməli yolların, ənənəvi
hasarların və qədim taxta qapı-darvazaların
qorunub saxlanıldığı 8 tarixi məhəllənin
birləşdiyi Bazar meydanının abadlaşdırılmasına
xüsusi diqqət yetirilib.

Məlumat verildi ki, qoruğun mühüm tarixi
abidələrindən biri hesab olunan Basqal hamamı
maddi-mədəniyyət nümunələrimizin qorunması
məqsədilə dövlət nəzarətinə götürülüb, Bazar
meydanında Hamam Muzeyi olaraq əsaslı
şəkildə bərpa edilib. Muzeydə Azərbaycanda
hamam mədəniyyətinin özəllikləri, inkişafı
haqqında, eləcə də hamamla bağlı xalq adət və
ənənələri, onun külxana adlanan döşəməaltı
istilik sistemi haqqında maraqlı məlumatlar
təqdim olunur.

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində 1854-cü
ildə tikilən tarixi-memarlıq abidələrindən biri olan
Hacı Bədəl məscidi, nəhəng gövdəsi və iri
koğuşu ilə seçilən, dünyada əkilmə tarixi dəqiq
bilinən yeganə ağac, 1563-cü ilə aid edilən və
keçmişdə Basqal camaatı tərəfindən “Pir Çinar”
adlandırılaraq müqəddəs hesab edilən çinar
ağacı, XV əsrə aid olunan, 2020-ci ildə arxeoloji
qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılıb tarixi
üslubda yenidən təmir edilmiş “Pir çinar bulağı”
və onlarla digər tarixi abidələr haqqında
müfəssəl məlumatlar əldə edilib.

Bundan əlavə, 7 sənətkar emalatxanası
təmir olunub, magistral yoldan qoruğa qədər
olan yol yenidən qurulub. Qoruq ərazisində 2
küçədə qaz xətləri yerin altına salınıb, ərazidə

olan rabitə xətləri yenilənib. Həmçinin Basqal
qəsəbəsinin elektrik təchizatı sisteminin yenidən
qurulması işləri aparılıb, su və kanalizasiya
şəbəkəsinin bərpası üzrə işlər başa çatdırılıb.
Bazar meydanı ərazisində köhnə yarımçıq
tikililər sökülüb, qəsəbənin girişində avtomobil
dayanacağı, turizm məlumat mərkəzi tikilib.
Ərazidə abadlıq işləri aparılaraq yol və səkilər
düzəldilib, Bazar meydanında qoruq üçün inzi-
bati bina inşa olunub. Küçələr boyunca divarlar,
döşəmələr, qapı və darvazalar bərpa edilərək
tarixi mühitə uyğunlaşdırılıb və işıqlandırma
işləri görülüb.

Qeyd edək ki, İsmayıllı rayonunun Basqal
qəsəbəsi Bakıdan 160 kilometr məsafədə, dəniz
səviyyəsindən 965 metr yüksəklikdə 240
hektarlıq ərazidə yerləşir. Bu ərazinin 50 hektarı
1989-cu ildə yaradılan “Basqal” Dövlət Tarix-
Mədəniyyət Qoruğuna aiddir. Statistik
məlumatlara görə, hazırda qəsəbədə rəsmi
olaraq 1480 nəfər qeydiyyatdadır. Onlardan
təxminən 600 nəfəri qoruq ərazisində yaşayır.

Basqal qəsəbəsi nadir memarlığı, qədim
ipəkçilik, dəmirçilik kimi xalq sənətkarlıq
ənənələri və orta əsr şəhərsalma mədəniyyəti
ilə Azərbaycanın mədəniyyət tarixində xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Basqal tarixən Lahıc, Şəki,
Qəbələ və Şamaxıdan gələn yolların
kəsişməsində yerləşərək qovşaq funksiyasını,
sosial-iqtisadi və ticarət mərkəzi rolunu oynayıb.

Avqustun 12-də Azərbaycan Respublika -
sının Prezidenti İlham Əliyev ulu öndər Heydər
Əliyevin Ağsu şəhərinin mərkəzində ucaldılan
abidəsini ziyarət edib.

Dövlətimizin başçısı abidənin önünə gül
dəstəsi qoyub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev avqustun 12-də Ağsu şəhərindəki
Bayraq meydanında Gənc Sənətkarlar Mərkə -
zinin və Dövlət Rəmzləri Muzeyinin açılışında
iştirak edib.

Prezident İlham Əliyevə əvvəlcə Gənc
Sənətkarlar Mərkəzində yaradılan şərait barədə
məlumat verildi.

Bildirildi ki, Mərkəzin inşasına 2017-ci ilin
dekabrında başlanılıb. Tikinti işləri cari ilin
yanvarında başa çatdırılıb. Mərkəzin binası 36
yerlik akt zalı, məşq səhnəsi, teatr dərnəyi,
rəsm, heykəltəraş, foto, dərzi otaqları, moda
nümayişi podiumu, inzibati və yardımçı otaqlar-
dan ibarətdir. Bina müasir avadanlıq,
videomüşahidə, yanğın əleyhinə siqnalizasiya
sistemləri ilə təchiz edilib.

Sonra Prezident İlham Əliyev Dövlət
Rəmzləri Muzeyi ilə tanış oldu.

Məlumat verildi ki, muzeyin inşasına 2017-
ci ilin dekabrında başlanılıb. Tikinti işləri cari ilin
yanvarında başa çatdırılıb. Muzey binası sərgi
zalından, inzibati və yardımçı otaqlardan
ibarətdir. Sərgi zalında ümumilikdə 16 bölmə
yaradılıb. Burada Azərbaycan xanlıqlar
dövrünün xəritəsi, Orta əsrlərə aid döyüşçüləri
əks etdirən manikenlər, həmin dövrdə
xanlıqların istifadə etdiyi bayraqlar, XIX əsr
Azərbaycan şəhərlərinin gerbləri, qədim metal
sikkələr, kağız pullar, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti, Azərbaycan SSR və müstəqillik
dövrlərində qəbul edilmiş konstitusiyalar,
gerblər, bay raq lar, Azərbaycan Respublikasının
Silahlı Qüvvələ rinin geyim formaları, ümummilli
lider Heydər Əliyevin andiçmə mərasiminə dair
fotoşəkillər, dövlət rəmzləri haqqında kəlamları,
Azərbaycan Respublikasının Prezi denti İlham
Əliyevin andiçmə, Bayraq meydan larının açılışı
mərasimlərinə dair fotoşəkillər, poçt markaları,
orden və medallar nümayiş olunur.

Dövlət Rəmzləri Muzeyinin yerləşdiyi
ərazidə 1,27 hektar sahədə Bayraq Meydanı
yaradılıb. Burada hündürlüyü 65 metr olan
Dövlət Bayrağı ucaldılıb, ətrafında fəvvarə kom-
pleksi inşa edilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev avqustun 12-də Ağsu rayonunda
“Ağsu Aqropark” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
fəaliyyəti ilə tanış olub.

“Ağsu Aqropark” QSC-nin baş direktoru
Atababa İsayev dövlətimizin başçısına görülən
işlər barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, 2018-ci ildən heyvandarlıq və
əkinçilik sahəsi üzrə fəaliyyətə başlayan “Ağsu
Aqropark”ın ümumi ərazisi 1843 hektar olmaqla
layihə dəyəri 18 milyon manatdır. Aqroparkın
tikintialtı sahəsi 10 hektar təşkil edir. Yerli
mütəxəssislərə önəm verən Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti əhalinin məşğulluğunun təmin
edilməsini mühüm bir vəzifə kimi öz üzərinə
götürüb. Hazırda burada 200-ə yaxın daimi işçi
çalışır, mövsümdən asılı olaraq 240-250 nəfər
işlə təmin edilir.

Qeyd edildi ki, müəssisənin infrastruktur
təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində
mühüm işlər görülüb, ümumilikdə 34 kilometr
uzunluğunda yeni yol çəkilib, mövcud yollar
yenidən qurulub. Aqroparkın elektrik enerjisi ilə
təmin edilməsi məqsədilə Ərəbmehdibəy kəndi
ərazisində 1 elektrik stansiyası, 2 ədəd 630 kilo-
voltluq, 1 ədəd 100 kilovoltluq, 1 ədəd 35 kilo-
voltluq, ümumilikdə isə 7 ədəd transformator
məntəqəsi quraşdırılıb. Bununla yanaşı, 45,4
kilometrlik elektrik xətti çəkilib, rabitə, SİP
kabelləri yenilənib, işıqlandırma işləri görülüb.
Həmçinin Girdimançay üzərində müasir körpü
tikilərək istifadəyə verilib, müəssisənin qazla
təmin olunması məqsədilə 33 kilometr
uzunluğunda qaz xətti çəkilib.

Aqroparkın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən
biri heyvandarlıqdır. Burada ümumilikdə 2200
baş iribuynuzlu südlük və ətlik heyvan bəslənilir.
İl ərzində müəssisədə 4 milyon litr süd istehsal
olunur.

Diqqətə çatdırıldı ki, aqroparkın
ərazisindəki torpağın münbitliyinin artırılması
məqsədilə orqanik və mineral gübrələrdən
istifadə edilir. Torpağın üst qatında lazer
səviyyələndirmə texnikası ilə hamarlama işləri
aparılıb, drenaj kanalları çəkilərək şoranlıq
problemi həll edilib, nəticədə 1600 hektardan
artıq torpaq sahəsi əkin üçün yararlı hala
gətirilib. Həmin ərazidə yüksək məhsuldarlığı
olan qarğıdalı, arpa, buğda, noxud, həmçinin
yonca, vələmir kimi yem bitkiləri əkilib, ot örtüyü
yaxşılaşdırılıb. Əkin sahələrinin suvarılması
məqsədilə Yuxarı Şirvan kanalının suyunun
səmərəli şəkildə istifadəsi təşkil olunub,
uzunluğu 22 kilometr olan su xətti çəkilib, 5
nasosxana və 6 artezian quyusu istifadəyə veri -
lib, 800 hektar sahədə yüksək standartlara
cavab verən pivot suvarma sistemləri qurulub.
Əkinçilikdə növbəlilik sistemi tətbiq edilir.
Həmçinin toplanılan silosun saxlanılması
məqsədilə ərazidə 16 min tonluq beton silos
quyuları və 13 min 500 kubmetr taxılsaxlama
anbarları tikilib. Aqroparkda saatda 5 ton yem
istehsal edən, avadanlığı Türkiyədən gətirilən
zavod istifadəyə verilib.

Məlumat verildi ki, müəssisənin ərazisində
toxumçuluq təsərrüfatı da fəaliyyət göstərir.
Toxumçuluq təsərrüfatı il ərzində 10 min ton
toxum təmizləmək gücünə malikdir. Müəssisədə
38 traktor və kombayn, 133 digər kənd
təsərrüfat texnikasından ibarət nəqliyyat-texnika
parkı yaradılıb. “Ağsu Aqropark”ın məhsulları
daxili bazarın tələbatının ödənilməsinə yönəl -
dilir.

Qeyd edək ki, son illərdə milli
iqtisadiyyatımızın dayanıqlı inkişafının təmin
olunması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər
çərçivəsində elmi yanaşma, qabaqcıl texnolo -
giya və təcrübənin tətbiqi ilə yaradılan aqropark-
lar ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəm -
lən   mə sinə, idxaldan asılılığın azaldılmasına,
regionların tarazlı inkişafının və əhalinin məş -
ğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, həmçinin
emal sənayesinin yerli xammalla təminatının
yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfələr verir.
Aqroparkların yaradılması aqrar sahədə inkişafı
sürətləndirməklə bərabər, ixracyönümlü
məhsulların sayının artmasında və ölkənin ixrac
potensialının güclənməsində əhəmiyyətli rol
oynayır.

Respublikamızın 32 rayonu üzrə 239,3 min
hektar ərazidə ümumi layihə dəyəri 2,4 milyard
manat olan 51 aqropark və iri fermer təsərrüfatı
yaradılıb. Bunlardan 34-ü bitkiçilik, 14-ü bitkiçilik
və heyvandarlıq, 1-i heyvan darlıq fəaliyyəti, 2-si
isə çeşidləmə-qablaş dırma, emal və logistika
sahələri üzrə ixtisaslaşıb.

İndiyədək aqroparklara 1,3 milyard manat
özəl investisiya qoyulub. Bununla yanaşı, dövlət
tərəfindən aqroparklara müvafiq dəstək
tədbirləri görülüb. Belə ki, investisiya təşviqi
sənədi almış 27 aqroparkdan 26-na texnika,
texnoloji avadanlıqlar və qurğuların idxalına
görə 43,7 milyon manat dəyərində güzəşt tətbiq
olunub, 25 aqroparkın yaradılması və ya
fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün 184,2 milyon
manat güzəştli kredit verilib. Həmçinin aqropark-
lar üçün infrastruktur təminatı dövlət vəsaiti
hesabına həyata keçirilir.

Aqroparklar məşğulluq səviyyəsinin
artırılmasında da mühüm rol oynayır. Hazırda
aqroparklarda ümumilikdə 4491 işçi daimi, 6303
işçi isə mövsümi işlə təmin olunub. Gələcəkdə
əlavə 4672 iş yerinin yaradılması nəzərdə tutu-
lur.

Artıq ölkədə 44 aqropark fəaliyyətə
başlayıb, digərlərində isə layihələndirmə işləri
aparılır. Bu aqroparklardan biri də Ağsu ra -
yonunun Çiyni kəndində “Ağsu Aqropark” QSC
tərəfindən yaradılmış aqroparkdır.

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Qobustan, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında olub

Avqustun 12-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun
Basqal qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına
müsahibə verib.
AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
- Cənab Prezident, ilk növbədə, icazənizlə

bugünkü səfərinizlə bağlı təəssüratlarınızı
öyrənmək istərdik.

- Mənim bölgələrə səfərlərim müntəzəm xarakter
daşıyır, həm vəziyyətlə tanış olmaq, həm də əlavə
göstərişlərin verilməsi üçün. Gedən işlərə, bildiyiniz
kimi, özüm nəzarət edirəm və son illər ərzində bütün
bölgələrdə quruculuq-abadlıq işləri daha geniş vüsət
almışdır. Bu gün Ağsu, İsmayıllı rayonlarına səfərim
çərçivəsində burada görülmüş və görüləcək işlər
haqqında həm göstərişlər verilmişdir, eyni zamanda,
məruzələr edilmişdir.

Son illərdə hər iki rayonda böyük infrastruktur
layihələri icra edilmişdir. Demək olar ki, infrastruktur
layihələrinin əsas hissəsi başa çatmışdır. İstər
qazlaşdırma, istər elektrik enerjisi, su təchizatı, yolların
tikintisi ilə bağlı çox böyük layihələr icra edilmişdir.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, dağlıq rayon olmasına
baxmayaraq, İsmayıllı rayonunda qazlaşdırma 80
faizdən çoxdur, Ağsu rayonunda 100 faizə yaxındır. Bu
iki rayonda son illərdə 10-dan çox elektrik
yarımstansiyası inşa olunmuşdur və elektriklə təchizat
tam təmin edilib. Yolların çəkilişi ilə bağlı - həm kənd
yollarında, eyni zamanda, İsmayıllı-Muğanlı yolunun
yeni hissəsində işlər icra edilir.

Sosial infrastrukturla bağlı böyük layihələr icra
olunub. Hər iki şəhərdə - Ağsuda və İsmayıllıda 160
çarpayılıq xəstəxana tikilmişdir, 100-ə yaxın məktəb
inşa edilmiş, ya da əsaslı şəkildə təmir olunmuşdur. İş
yerlərinin yaradılması ilə bağlı böyük layihələr icra
edilib. Bir sözlə, bu bölgənin gələcək inkişafı ilə bağlı
çox güclü zəmin yaradılıb. Çünki bildiyiniz kimi, infra-
struktur layihələri icra edilmədən inkişafdan söhbət
gedə bilməz.

Bu gün isə yolüstü “Diri Baba” türbəsində gedən
işlərlə tanış oldum. Bir müddət bundan əvvəl mənim
tərəfimdən göstəriş verilmişdir ki, bu tarixi abidəmiz
bərpa edilsin, həm konservasiya olunsun, həm də onun
ətrafında turizm infrastrukturu yaradılsın. “Diri Baba”
türbəsi öz nadirliyi ilə bütün Qafqaz bölgəsində seçilir.
Yaşı 500 ildən çox olan bu türbə əsrlər boyu
Azərbaycan xalqı tərəfindən müqəddəs yer kimi
tanınıb. Əlbəttə, bizim borcumuzdur ki, bu qədim tarixi
abidəni yaşadaq, ona yeni həyat verək, bərpa edək və
onun ətrafında mövcud olan şərait də müasir standart-
lara cavab verməlidir.

Eyni zamanda, Basqal qəsəbəsinin inkişafı,
Basqalın tarixi irsinin qorunması ilə bağlı bir neçə il
bundan əvvəl mənim tərəfimdən xüsusi Sərəncam
verilmişdir. Bu Sərəncam əsasında Dövlət Turizm
Agentliyi burada artıq bir müddətdir ki, işlər aparır.
İşlərin təqribən 50 faizi başa çatıb və bu gün hər kəs
bunu görə bilər. Basqal bizim qədim kəndlərimizdən
biridir, özünəməxsus tarixə malik olan bir yerdir.
Əlbəttə, mən çox istəyirdim ki, həm bu yerin tarixi
siması qorunsun, eyni zamanda, burada yaşayan
insanlar üçün daha yaxşı şərait yaradılsın, - bunu da
biz təmin etdik, - iş yerlərinin yaradılması üçün yeni
imkanlar açılsın. Əminəm ki, Basqal qəsəbəsi Lahıc
qəsəbəsi kimi, bu bölgənin çox qədim tarixi yaşayış
məkanı olaraq öz simasını bütün dünyaya açacaq.
Yəni, həm Azərbaycan vətəndaşları, həm ölkəmizdə
olan qonaqlar, bildiyiniz kimi, indi Lahıca durmadan
səfərlər edirlər. Əminəm ki, eyni aqibət Basqal
qəsəbəsi üçün də olacaq. Bu məqsədlə bu tarixi
yaşayış yerinin konservasiyası, bunun tarixi simasının
qorunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Bu gün Basqal qəsəbəsinin girəcəyində yeni, 179
otaqlı müasir otelin açılışı oldu. Bu otelin açılışı, əlbəttə
ki, bölgənin turizm potensialını böyük dərəcədə
genişləndirəcək. Eyni zamanda, İsmayıllı rayonunda
bu obyektlərin yaradılması yüzlərlə iş yerinin açılması
deməkdir. Təkcə Basqaldakı oteldə 300-ə yaxın iş yeri
açılır və orada işləyənlər də yerli vətəndaşlardır.

Bu gün, eyni zamanda, Ağsu rayonunda böyük
aqroparkın fəaliyyəti də bölgə iqtisadiyyatına töhfə
verir. Orada da 200-ə yaxın iş yeri açılıb.

Yəni, iş yerlərinin açılması prosesi Azərbaycanda
daim aparılmalıdır. Çünki bizim əhalimiz artır, iş
yerlərinə tələbat artır. Dövlət öz tərəfindən həm dediyim
layihələrin icrası nəticəsində, eyni zamanda, özəl sek-
tor üçün yaradılmış şərait nəticəsində yeni iş yerlərinin
açılmasına böyük dəstək olur.

Əlbəttə ki, bu bölgənin həm turizm, həm kənd
təsərrüfatı istiqamətləri bölgənin gələcək inkişafını
təmin edəcək. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı
əvvəlki illərdə qəbul edilmiş qərarlar öz bəhrəsini verir.

Bildiyiniz kimi, bu gün ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı
dünyada çox böyük narahatlıq var. O cümlədən
Azərbaycan da bu istiqamətdə fəal iş aparır. Görülmüş
və görüləcək işlər nəticəsində biz özümüzü bu sahədə
də təmin etmiş ölkəyə çevirəcəyik və ərzaq
təhlükəsizliyi məsələləri, əminəm ki, Azərbaycanda
maksimum dərəcədə təmin olunacaq.

- Cənab Prezident, növbəti sualımız ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Artıq buna toxundunuz.
Qiymətlərin durmadan artması, xüsusilə taxıl qıtlığı
bu gün dünyada başlıca mövzulardan birinə
çevrilib. Azərbaycanda bu istiqamətdə hansı
tədbirlər nəzərdə tutulur, hansı addımlar atılır?

- Biz əlbəttə, öz iqtisadiyyatımızı dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya edərək bazar
iqtisadiyyatının bütün təməl prinsiplərini Azərbaycanda
tətbiq etdik. Bu gün Azərbaycanın ümumi daxili
məhsulunun strukturuna baxsaq, görərik ki, ümumi
daxili məhsulumuzun əksər hissəsini özəl sektor
formalaşdırır, həm yerli şirkətlər, həm xarici investorlar,
xarici şirkətlər. Belə olan halda dünyada gedən
istənilən iqtisadi proses bizə də təsirsiz ötüşmür, bizə
də təsir edir. O cümlədən dünyada mövcud olan ərzaq
mallarının bahalaşması da, əlbəttə ki, bizə də təsir edir.
Bu il dünyanın əksər ölkələrində inflyasiya ikirəqəmli
inflyasiyadır. Bildiyiniz kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə
inflyasiya çox aşağı səviyyədə olur. İndi biz hətta o
ölkələrdə ikirəqəmli inflyasiyanı görürük.

Ərzaq mallarının qiymətinin qalxması da
Azərbaycana bir növ, - əgər belə demək
mümkündürsə, - idxal olunub. Çünki biz hələ də
özümüzü tam, yəni, 100 faiz əsas ərzaq məhsulları ilə
təmin edə bilmirik. Ancaq bu istiqamətdə ardıcıl işlər
aparılır. Məsələn bizim üçün ənənəvi olmayan
heyvandarlıq sahəsində, yəni, - mən sovet dövrünü
nəzərdə tuturam, o vaxt heyvandarlıq Azərbaycanda
demək olar ki, az inkişaf etmişdi, - bu gün biz özümüzü
ət məhsulları ilə 90 faiz, quş əti ilə 80 faiz, süd, süd
məhsulları ilə 85 faiz səviyyəsində təmin edirik.
Əminəm ki, növbəti 3-5 il ərzində biz yüz faiz
səviyyəsinə çıxacağıq, baxmayaraq ki, tələbat da artır.
Çünki əhali artır.

Amma əfsuslar olsun ki, biz özümüzü taxılla hələ
uzun illər tam təmin edə bilməyəcəyik. Özümüzü buğda
ilə təminetmə əmsalı Azərbaycanda bu ilin əvvəlinə 62
faiz idi. Məhz bu məqsədlə xüsusi proqram işlənib
hazırlandı, yeni növ subsidiyaların tətbiq edilməsinə
start verildi və bunun nəticəsində əminəm ki, ərzaqlıq
buğdanın Azərbaycanda istehsalı kəskin artacaq.
Ancaq bu, vaxt tələb edəcək. Mən hesab edirəm ki,
təqribən 3-4 il ərzində biz özümüzü ərzaqlıq buğda ilə
80 faiz səviyyəsində təmin edə bilsək, bu, çox böyük
nəticə olacaqdır. Ona görə taxılın qiymətinin dünya
bazarlarında qalxması bütün ölkələrə təsir göstərir.
Ancaq bugünkü vəziyyət ondan ibarətdir ki, təkcə
qiymətdən söhbət getmir, eyni zamanda, taxıl qıtlığı
yaşanır. Bildiyiniz kimi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi
nəticəsində bir çox ölkələr fiziki cəhətdən öz əhalisini
buğda ilə, taxılla təmin edə bilmirlər. Çünki taxılın əsas
ixtracatçıları Rusiya və Ukrayna olduğu halda, indi
müharibə əlbəttə ki, bu məsələdə çox böyük əngəllər
törətmişdir. Ancaq Azərbaycanda bu sahədə heç bir
problem yoxdur. Biz ənənəvi olaraq taxılı da, gübrəni
də Rusiyadan alırıq. Rusiyalı tərəfdaşlarımızla əldə
edilmiş razılaşmalar nəticəsində Azərbaycana
istədiyimiz qədər həm gübrə, həm taxıl ixrac edilir və
ediləcək. Gübrəyə gəldikdə isə, bildiyiniz kimi, biz
özümüz də artıq gübrə istehsalçısı olmuşuq və hətta
karbamid gübrəsini ixrac edirik. Amma digər gübrələr
Azərbaycana idxal olunur.

Bir sözlə, bax, bu amillər reallıqdır və biz real
həyatda yaşayırıq. Özümüzü bütün problemlərdən tam
sığortalamaq üçün praktiki işlər aparırıq və aparacağıq.
Əminəm ki, növbəti illərdə həm bu gün mövcud olan
əkin sahələrində daha bol məhsul götürmək üçün
suvarma layihələri, düzgün aqrotexniki tədbirlərin
görülməsi və digər tədbirlər, subsidiyalar nəticəsində
biz məhsuldarlığı böyük dərəcədə artıra biləcəyik. Eyni
zamanda, biz artıq azad edilmiş torpaqlarda da əkin-
biçinlə məşğuluq. Mənim göstərişimlə vaxt itirmədən
əkin işləri aparılmışdır, minalardan təmizləmə işləri
aparılmışdır. Hesab edirəm ki, gələcəkdə Qarabağda
və Şərqi Zəngəzurda yetişdiriləcək məhsullar, o
cümlədən ərzaq təhlükəsizliyimizin tam təmin
edilməsində bizə böyük kömək göstərəcək.

- Elə bu mövzunun davamı olaraq, erməni
işğalından azad edilmiş torpaqlarımızda Sizin
göstərişinizlə əkin işləri aparılır. Azad edilmiş
ərazilərdə, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı sahəsin -
də hansı işlər görülür?

Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun
Basqal qəsəbəsində Azərbaycan

Televiziyasına müsahibə verib 

(Àðäû 2-úè ñÿù.)
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Avqustun 8-də Fövqəladə Hallar Nazirliyində nazir general-
polkovnik Kəmaləddin Heydərovun rəhbərliyi ilə Nazirliyin
Sənayedə İşlərin Təhlü kəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən
Nəzarəti Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinə həsr olunmuş
müşavirə keçi rilib. 
Nazir müavinlərinin, Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələrinin

və Agentliyin rəhbər şəxslərinin iştirak etdikləri müşavirədə
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz
Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti

ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib, qurumun hesabatına dair
təqdimatlar dinlənilib. 

Müşavirədə yekun nitqi ilə çıxış edən nazir Kəmaləddin
Heydərov sənayedə və dağ-mədən işlərində təhlükəsizliyin təmin
edilməsi istiqamətində Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və
Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin üzərinə düşən mühüm
vəzifələrdən danışıb. Nazir həlli vacib məsələləri qeyd edərək,
müvafiq tapşırıqlarını verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyində müşavirə keçirilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki müdafiə qoşunlarının N saylı
hərbi hissəsində gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirildikdən

sonra andiçmə mərasimi açıq elan olunub.
Tədbirdə çıxış edənlər işğal altında saxlanılan əzəli

torpaqlarımızın Azərbaycan xalqının xilaskarı, müasir Azərbaycan
dövlətinin qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli
davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad edildiyini,

ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunduğunu qürur hissi ilə
vurğulayıblar.

Hərbi andı qəbul edən gənc əsgərlər Vətənə və dövlətə
sədaqətlə xidmət edəcəklərinə, verilən əmrləri şərəflə yerinə
yetirəcəklərinə, baş verə biləcək fövqəladə hallar zamanı
zərərçəkən insanların xilas edilməsi üçün əllərindən gələni
əsirgəməyəcəklərinə and içiblər.

Mərasim gənc əsgərlərin təntənəli marşla tribuna önündən
keçidi ilə başa çatıb.

Gənc əsgərlər Vətənə sədaqət andı içiblər

- Azad edilmiş ərazilərdə həm kənd
təsərrüfatı, həm maldarlıq, həm bitkiçilik üçün
çox münbit iqlim və təbii şərait var. Biz, əlbəttə ki,
maksimum dərəcədə bundan səmərəli şəkildə
istifadə etməliyik. Eyni zamanda, ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı mövcud olan məsələlər, bu
günün məsələləri deyil. Sadəcə olaraq, Rusiya-
Ukrayna müharibəsi nəticəsində bu məsələlər
daha da kəskinləşir. Əlbəttə, torpaqlarımız
işğalçılardan azad olunandan sonra mən dərhal
göstəriş verdim ki, biz vaxt itirmədən bu tor-
paqlarda əkin-biçinlə məşğul olmalıyıq. Bu il 50
min hektarda taxıl əkilmişdir və artıq məhsul
yığımı da sona çatmaq üzrədir. Düzdür,
məhsuldarlıq çox aşağıdır, bu da təbiidir. Çünki
uzun illər bu torpaqlar istifadəsiz qalmışdır,
suvarma da yoxdur, dəmyə şəraitində taxıl
yetişdirilir və birinci ildir ki, əkin aparılmışdır. Ona
görə hektardan orta məhsuldarlıq təqribən 1 ton-
dan aşağıdır. Ancaq əminəm ki, növbəti illərdə
məhsuldarlıq daha da artacaq, əkin sahələri
artacaq. Mən hesab edirəm ki, biz azad edilmiş
torpaqlarda taxılçılıq üçün ən azı 100 min hektarı
dövriyyəyə buraxmalıyıq və əlbəttə ki, bütün
müasir aqrotexniki tədbirlərin görülməsi, o
cümlədən suvarma məsələlərinin düzgün təşkil
edilməsi şərtilə. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim
əsas çaylarımız da erməni işğalına məruz
qalmışdı. Mənfur düşmən bizi öz suyumuzdan
da məhrum etmişdi. Bildiyiniz kimi, Tərtər çayının
suyundan biz faktiki olaraq istifadə edə bilmirdik.
Həkəri çayın suyundan, Bazar çayın suyundan
istifadə edə bilmirdik. Bunlar, azad edilmiş tor-
paqlarda əsas çaylardır, amma o çayların sayı
daha da çoxdur.

Ona görə bu amili nəzərə alsaq və azad
edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının müasir
planlı şəkildə ixtisaslaşma əsasında təşkili bizə
imkan verəcək ki, oraya qayıdacaq insanlar əkin-
biçinlə məşğul olmaqla öz güzəranını özləri
təmin edəcəklər, yaxşı vəsait əldə edəcəklər,
eyni zamanda, ölkəmizin ərzaqla təminatı və
ixrac imkanları böyük dərəcədə artacaq.
Məsələn, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan rayonlarında
heyvandarlığın çox böyük perspektivləri var və
biz vaxt itirmədən artıq ikinci ildir ki, çobanları
qoyun sürüləri ilə oraya göndərmişik və bunun
nəticəsini görürük. Arıçıları göndərmişik. Artıq
Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yüzlərlə arıçı öz
təsərrüfatını qurub və bol məhsul götürür. Artıq
biz bal ixracatçısına çevrilmişik.

Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı
rayonlarında taxılçılıq, o cümlədən üzümçülük,
meyvəçilik, fındıqçılıq sahələri inkişaf etməlidir.
Yəni, dövlət öz tövsiyələrini verəcək. Fermerlərə,
oraya qayıdacaq vətəndaşlara həm dəstək
göstərəcək, subsidiya verəcək, tövsiyə verəcək,
onların yetişdirdikləri məhsulu bazarlara
çıxarmaları üçün dəstək olacaq. Bu bölgələrdə -
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bölgələrində kənd
təsərrüfatının inkişafı, yenə də deyirəm, ən
müasir əsaslar üzərində qurulmalıdır. Çünki biz
faktiki olaraq işlərə sıfırdan başlayırıq, ona görə
səhvə yol verə bilmərik. Vaxtilə Azərbaycanda
aparılmış kənd təsərrüfatı islahatı zamanı
buraxılan səhvlərə yol verə bilmərik. Hər şey
düzgün, şəffaf olmalıdır və əminəm ki, bunun
nəticəsində ən böyük məhsuldarlıq məhz
işğaldan azad edilmiş torpaqlarda olacaq.

- Cənab Prezident, məlum olduğu kimi,
avqustun əvvəllərində erməni təxribatı
nəticəsində Qarabağda qarşıdurma baş
verdi. Bu hadisə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?

- Bəli, Ermənistan tərəfi növbəti dəfə silahlı
təxribata əl atdı. Bu hərbi təxribat nəticəsində bir
hərbçimiz şəhid oldu. Allah ona rəhmət eləsin.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ancaq
hər kəs gördü və görməlidir ki, şəhidimizin qanı
yerdə qalmadı. Biz dərhal “Qisas” əməliyyatı
keçirərək şəhidimizin qanını aldıq və qarşı tərəfi
ciddi cəzalandırdıq. Bir neçə saat ərzində davam
edən “Qisas” əməliyyatı cəza tədbiri idi.
Azərbaycan şəhidinin qanı düşmənlərə baha
başa gəldi və onlar bunu unutmamalıdır. Əgər
yenə də buna oxşar təxribat törədilərsə, cavab
da eyni olacaq və heç kim bizə mane ola bilməz,
heç kim bizi durdura bilməz. Biz öz torpağımızda
istənilən əməliyyatı istənilən zaman apara bilərik.
Sadəcə olaraq, “Qisas” əməliyyatının çox təsirli,
ancaq qısamüddətli olması onu göstərir ki, bizim
gücümüz də yerindədir, eyni zamanda, biz yeni
müharibə istəmirik. Çünki İkinci Qarabağ
müharibəsi gücümüzü göstərdi və biz
istədiyimizə hərbi və ondan sonra hərbi-siyasi
yollarla nail olduq. Digər arzularımıza da
çatacağıq, zaman gələndə onlara da çatacağıq.
Bizim gündəliyimizdə həm taktiki, həm strateji
addımlarımızın təsbit edilməsi reallıqdır.
Əminəm, Ermənistan da bilir ki, biz bilirik nəyi nə
vaxt etmək lazımdır və nəyi deyiriksə, onu da
edirik. Dəfələrlə Ermənistana xəbərdarlıq
etmişdik ki, odla oynamasınlar, özlərini yaxşı
aparsınlar, yeni reallıqları qəbul etsinlər və hərbi
təxribatlara əl atmasınlar. Əfsuslar olsun ki, bu
dəfə də onlara dərs verməli olduq. Ümid edirəm
ki, bu dəfə bu dərs onların yaddaşında
qalacaqdır. “Qisas” əməliyyatı təkcə şəhidimizin
qisasının alınması məqsədi daşımırdı. Digər
məqsədlər, vəzifələr Ali Baş Komandan kimi
mənim tərəfimdən qarşıya qoyulmuşdu və bütün
vəzifələr icra edildi. Nəticə də bəllidir, bu barədə
çox danışmaq istəmirəm. Təkcə onu demək
istəyirəm ki, nə istəmişiksə, onu da etmişik,
artıqlaması ilə və qarşı tərəf bunu bir daha qəbul
etməyə məcburdur.

Prinsip etibarilə gələcəkdə Ermənistanın bu
vəziyyətlə, yeni reallıqla barışması labüddür,
çünki başqa yolu yoxdur. “Qisas” əməliyyatı
Ermənistana bir daha göstərdi ki, bizi heç kim və
heç nə dayandıra bilməz, nə kiminsə bəyanatı,
nə kiminsə açıqlaması, nə hansısa telefon zəngi.
Heç nə və heç kim. Bunu Azərbaycan xalqı yaxşı
bilir. İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstər -
mişdir. Əminəm ki, qarşı tərəf də bunu bilir.
Sadəcə olaraq, hərdənbir bunu unudur. Ona
görə bax bu faciəvi hadisələr baş verir.

Biz müharibədə Zəfər çalmışıq. Biz öz ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Nə üçün bizim
övladlarımız müharibədən sonra ölməlidir? Nə
üçün ermənilər tərəfindən öldürülməlidir? Biz
buna imkan verə bilmərik. Bir daha demək
istəyirəm, əgər yenə də, buna oxşar təxribat
təkrarlanarsa, cavab daha da sərt olacaq, daha
da peşman olacaqlar, daha da gur səslə imdad
diləyəcəklər. Amma yenə də deyirəm, bizim
niyyətimiz yeni müharibə başlamaq deyil.
Kifayətdir. Biz istədiyimizə nail olmuşuq. Biz
istəyirik ki, erməni silahlı birləşmələri Qarabağı
birdəfəlik tərk etsin. Bu, Ermənistanın öhdəliyidir,
10 noyabr 2020-ci ildə Ermənistan tərəfindən
imzalanmış kapitulyasiya aktında təsbit edilib və

biz buna nail olacağıq və nail oluruq.
Onu da bildirməliyəm ki, “Qisas” əməliyyatın -

dan sonra yüzlərlə erməni hərbçisi Qarabağ
bölgəsindən çıxarılıb. Bu onu göstərir ki, əfsuslar
olsun ki, belə əməliyyatların təsiri var. Ona görə
“əfsuslar olsun” deyirəm ki, buna gətirib
çıxarmaq lazım deyildi. Sadəcə olaraq,
Ermənistan bizim xəbərdarlıqlarımızı düzgün
təhlil edib düzgün nəticə çıxarsaydı, buna ehti -
yac qalmazdı. Hər halda, birinci biz başlama -
mışıq. Biz istədiyimizi təmin etmişik, öz torpağı -
mızda möhkəmlənmişik və möhkəmlənəcəyik.

- Cənab Prezident, Azərbaycan tərəfi
Ermənistana vaxt vermişdi ki, bu il avqust
ayının sonuna qədər Laçın şəhəri, Zabux və
Sus kəndlərini boşaldaraq geri qaytarsın.
Bununla bağlı məsələ nə yerdədir?

- Əslində, bu tarixi Qarabağda Rusiyanın
sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi
ərazidə yaşayan yerli ermənilər bizdən xahiş
etmişdilər. Biz də buna razılaşdıq. Onu da bildir -
məliyəm ki, 10 noyabr 2020-ci il Bəyan na mə -
sində açıq-aydın göstərilir ki, yeni yol çəkiləcək
və üç il ərzində bu yolun planlaşdırılması və
razılaşdırılması təmin edilməlidir. Onu da
bildirməliyəm ki, bu bəndi üçtərəfli Bəyanata
saldıran məhz mənəm. Çünki 2020-ci il noyabrın
9-da son danışıqlar aparılarkən, - danışıqlar
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin vasitəsilə
aparılırdı, Ermənistan rəhbərliyi, o cümlədən
Rusiya özü də bu danışıqlarda fəal iştirak edirdi,
- mən çox təkid edirdim ki, mütləq bu bənd
salınmalıdır. Çünki Ermənistanı Xankəndi ilə
birləşdirən yol Laçın şəhərinin içindən keçir.
Əgər bu bəndi mən saldırmasaydım, o zaman
Laçın şəhəri həmin bu beş kilometr enində olan
zonaya düşəcəkdi və tez bir zamanda oraya
keçmiş köçkünləri qaytarmaq mümkün olmaya -
caqdı. Ona görə mən təkid edirdim və buna nail
oldum ki, bu, məhz o məqsədlə sənədə salındı.

Əlbəttə ki, bütün Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda bildiyiniz kimi indi, genişmiqyaslı
işlər aparılır, o cümlədən bu yolun tezliklə inşa
edilməsi mənim tərəfimdən əsas vəzifə kimi
qarşıya qoyulmuşdu. Biz bu yolu cəmi bir il
ərzində inşa etdik, 32 kilometr uzunluğunda olan
bir yoldur. Ondan əvvəlki dövrdə, İkinci Qarabağ
müharibəsindən dərhal sonra biz bu yolun
marşrutu ilə bağlı Rusiya tərəfi ilə danışıqlara
başlamışdıq. Yəni, bu yol öz-özünə yaranmadı.
Biz bu yolu razılaşdırdıq. Bir neçə marşrut var idi
və nəticədə bu marşrut seçildi. Rusiya Müdafiə
Nazirliyi ən yüksək səviyyədə bu marşrutu
bizimlə razılaşdırdı və təsdiqlədi. Əgər başqa cür
olsaydı, biz Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində
olan ərazidə necə yol inşa edə bilərdik? Yəni, bu,
təbiidir. Əgər kimsə bizi ittiham etmək istəyir ki,
biz nəyisə qanunsuz etmişik, yaxud da, hansısa
birtərəfli addım atmışıq, qətiyyən belə deyil. Biz
istənilən səviyyədə bunu sübut edə bilərik. İndi
Rusiyanın rəsmi orqanlarına sorğu göndərilə
bilər, necə bu yol tikilib bütün sənədlər var, bütün
razılaşmalar var. Bu marşrut razılaşdırılmışdır.
Əlbəttə ki, biz bu marşrutu Ermənistanla
razılaşdırmalı deyildik. Çünki Ermənistanın buna
heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq,
Ermənistana bildirildi ki, Ermənistan sərhədinə
çıxış hansı nöqtədən olacaq və onlar da öz
tərəfindən yeni yolu o nöqtəyə gətirib çatdırmalı
idilər. Amma əfsuslar olsun ki, bunu etmədilər.
Nə üçün? Vaxtı uzatmaq üçün. Bunun başqa
səbəbi yoxdur.

Biz bu yeni Laçın yolunu inşa etməyə
başlayanda Rusiya tərəfi vasitəsilə Ermənistana
müraciət etdik və dedik ki, - çünki mən təxmin
edirdim ki, onların necə deyərlər belə
hoqqabazlığı olacaq, -təklif etmişdik ki, gəlin biz
də sizin ərazidə yol tikək. Orada cəmi 8-9 kilo-
metrdir. İmtina etdilər bundan. Dedilər ki, yox, biz
özümüz edəcəyik. Və nə vaxt buna başladılar?!
Özü də buna başlamaq demək mümkün deyil,
çünki elə ancaq texniki-iqtisadi əsaslandırmasını
bunlar indi işləyirlər. O vaxt ki, biz artıq rəsmi
məktubla Rusiya tərəfinə bildiriş göndərdik.
Bildiriş göndərdik ki, bu yolu biz başa çatdırırıq
avqustun 5-də və xahiş edirik ki, siz sülhməramlı
kontingentin postlarını köhnə yoldan yeni yola
keçirin. Bu da təbiidir. Biz bu məktubu onlara
göndərəndə yəqin ki, Ermənistan tərəfi də o
məktubla tanış oldu, ondan bir gün sonra
Ermənistan bəyan etdi ki, biz bu yolun iqtisadi
əsaslandırmasını başlamaq istəyirik və 2023-cü
ilin sonuna qədər biz bunu inşa edəcəyik. Yəni,
bu, faktiki olaraq manipulasiyadır. Tamamilə
qeyri-ciddi və qeyri-adekvat addımdır. Biz dedik,
əgər belədirsə, onda biz avqustun 5-də Laçın
dəhlizinə giririk, postlar qururuq və baxarıq sonra
siz necə hərəkət edəcəksiniz. Ondan sonra aləm
dəydi bir-birinə və Qarabağda yaşayan ermənilər
bizə müraciət etdilər, xahiş etdilər. Dəfələrlə
xahiş etmişdilər ki, onlara avqustun sonuna vaxt
verilsin. Biz də buna razı olduq. Çünki indi
avqustun 5-i olmasın, 25-i olsun, sentyabrın 1-i
olsun böyük fərq etmir. Eyni zamanda,
Qarabağda yaşayan ermənilər bizə müraciət
etdilər ki, Ermənistan sərhədinə birləşdiriləcək
nöqtəyə qədər 4 kilometr qrunt yolu da
Azərbaycan tiksin. Ona da biz razılaşdıq. Amma
əlbəttə ki, Laçın şəhərindən, Zabux və Sus
kəndlərindən qanunsuz məskunlaşmış insanlar
çıxarılmalıdır. Bu, təbiidir. Onların orada qalması,
əslində, hərbi cinayətdir. Çünki o, Cenevrə
konversiyalarının qaydalarına ziddir. İşğalçı ölkə
işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz
məskunlaşma apara bilməz. Bu, hərbi cinayətdir.
Bəlkə də orada yaşayanlar Suriyadan, Livandan
gəlmiş ermənilər bunu bilmirlər, amma
Ermənistan rəhbərliyi bunu yaxşı bilir. Ona görə
oradan bəzi xəbərlər gəlir, biri deyir ki, mən
çıxmayacağam, o biri deyir ki, mən
çıxmayacağam. Özləri bilər. Onlar hərbi
cinayətkardırlar. Yenə də bizi, bizim səbrimizi
sınağa çəkməsinlər. Öz xoşu ilə oradan çıxıb
getsinlər. Haraya gedirlər bizi maraqlandırmır.

Biz Laçına qayıtmalıyıq, Zabuxa, Susa
qayıtmalıyıq. Mən Dövlət qaçqınkoma göstəriş
verdim, Laçın şəhərinin, Sus, Zabux kəndlərinin
camaatı ilə əlaqə saxlasınlar və biz onları yaxın
zamanlarda öz doğma yerlərinə qaytaracağıq.

Yəni, hadisə belə cərəyan etmişdir və
buradan, bu hadisədən bir neçə nəticə çıxarmaq
olar. Birincisi, Azərbaycan üzərinə götürdüyü
bütün öhdəliklərinə sadiqdir. Biz bu yolu da və
digər addımlarımızı da bu öhdəliklər əsasında
atmışıq və işləri görmüşük. Ermənistan isə,
sadəcə olaraq, yenə də fitnəkarlıqla məşğuldur.
Bir də ki, onlar başa düşməlidirlər, vaxt uzatmaq
onlara heç nə verməyəcək. Əgər onlar
fikirləşirlər ki, bir ildən, ya il yarımdan sonra nəsə
dəyişəcək bunların xeyrinə, səhv edirlər. Nəsə
dəyişə bilər, amma bizim xeyrimizə. Çünki
dünyada, bölgədə gedən geosiyasi vəziyyət göz
qabağındadır. Böyük siyasətçi olmaq lazım deyil
ki, bunu hər kəs görsün. Azərbaycanın artan

gücü, həm hərbi, həm iqtisadi, həm siyasi gücü,
Ermənistanın faktiki olaraq, əgər belə demək
mümkündürsə, təklənməsi və nə üçün
təklənməsi ona görədir ki, onlar haqsızdırlar.
Onlar nahaq iş görürlər. Onlar hələ də
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl
çəkməyiblər. Halbuki, mən onlara birbaşa
demişəm özü də rəsmi qaydada. Əl çəkin ərazi
iddialarından. Əl çəkməsəniz, o zaman biz də
ərazi iddiası qaldıra bilərik Ermənistana qarşı.
Ona görə vaxt uzatmaq onlara bir şey
verməyəcək və eyni zamanda onlar başa
düşməlidir bir nəticə də odur ki, Azərbaycan
istədiyinə nail olur. Kimin hansı mövqedə
olmasından asılı olmayaraq, nail olur və biz bir
nöqtəyə vururuq və nəticə də hasil edilir.

Digər nəticə ondan ibarətdir ki, - mən bunu
ilk dəfə deyirəm, çünki artıq bu prosesin
təzahürləri var idi, sadəcə olaraq, yeni Laçın yo -
lunun hadisəsi bunu daha da qabarıq şəkildə
göstərdi, - Ermənistan hakimiyyəti Qarabağda
yaşayan ermənilərə öz təsir imkanlarını itirirlər.
Bu, həqiqətdir. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyəti
öz təsir imkanlarını artırır. Bu, reallıqdır. Bunun
səbəbi, məncə, ondan ibarətdir ki, Qarabağda
yaşayan ermənilər açıq-aydın gördülər ki,
Ermənistan hakimiyyəti onların problemlərini həll
etmək iqtidarında deyil - nə təhlükəsizlik, nə iqti-
sadi, nə maliyyə, nə başqa. Heç bir problemi həll
etmək iqtidarında deyil. Əksinə, gördü ki,
Azərbaycan hakimiyyəti onlara öz vətəndaşları
kimi yanaşır və mən bunu demişəm, birinci dəfə
deyil. Qarabağda yaşayan ermənilər bizim
vətəndaşlarımızdır. Nə qədər onlar bunu tez dərk
etsələr və bu proses artıq başlayır, o qədər də
hamımız üçün yaxşı olar.

Bu gün Ermənistanla Azərbaycan arasında
gedən normallaşma prosesində Qarabağ
mövzusu yoxdur. Belə cəhdlər olub, amma mən
buna heç vaxt razılıq verməmişəm. Ermənistanın
buna nə dəxli var. Bu, bizim daxili işimizdir. Bu
gün danışıqlar masasında hər hansı bir status-
dan, ümumiyyətlə, söhbət belə getmir. Nədən
söhbət gedir? Qarabağda yaşayan ermənilərin
hüquqları və təhlükəsizliyi. Mən də demişəm
bəli, onların hüquqları da, təhlükəsizliyi də
Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin ediləcək və
mən nəyi deyirəmsə, onu da həmişə icra edirəm.
Yeni Laçın yolunun inşası zamanı biz bunu
gördük. Çünki mən deyə bilərəm ki, biz bu yolu
təzə inşa etməyə başlayanda rus
sülhməramlıları bizim inşaatçıları elə bil ki,
qoruyurdu yerli əhalidən, ya da ki, onları bizdən,
bizim inşaatçılardan. Bilmirəm kimi kimdən
qoruyurdu, amma hər halda onlar var idi orada.
Bir müddətdən sonra onlar çıxıb getdilər və
təqribən son 6-7 ay ərzində, ümumiyyətlə, yol
boyunca bir dənə də Rusiyanın sülhməramlıları
yox idi, ehtiyac yox idi. Bizim inşaatçılar oradakı
kəndlərdə yaşayan yerli ermənilərlə təmasda
idilər, hətta onların bəziləri gəlib kömək edirdi,
təşəkkürünü bildirirdi ki, belə keyfiyyətli yol tikirik.
Ermənistanın tarixində, nəinki Qarabağın, belə
keyfiyyətli yol olmayıb. Onların tikdirdiyi yollar
indi dağılır, bir il hələ keçməyib. Ona görə bu
təmaslar artıq gedir və bu, çox önəmlidir, mən də
bunu alqışlayıram. İnsanlar arasındakı təmaslar
uzunmüddətli, sülhə xidmət göstərəcək.

Yenə də qayıdıram bu əsas mövzuya. Bu
hadisələrin nəticələrindən, önəmli nəticələrindən
biri də odur ki, Ermənistan öz təsir imkanlarını
itirmək üzrədir, Azərbaycan hakimiyyətinin
müsbət təsiri artır və atacaq. Qarabağda ya şa -
yan ermənilər düzgün addım atmalıdırlar, başa
düşməlidirlər ki, onların gələcəyi ancaq Azər -
baycan cəmiyyətinə inteqrasiyadan keçir. Başqa
cür mümkün deyil. Yəni, biz real həyatda
yaşayırıq. Həm iqtisadi, həm coğrafi, həm
nəqliyyat nöqteyi-nəzərdən Qarabağ Azərbay -
canın ayrılmaz hissəsidir, tarix nöqteyi-nəzərdən,
beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərdən tərkib
hissəsidir. Əgər Qarabağda kimsə yenə də,
bilmirəm hansısa populizm naminə, yaxud da ki,
indi, necə deyərlər, kimdənsə qorxduğu üçün
hansısa statusdan, müstəqillikdən söhbət
aparırsa, bilmək lazımdır ki, o, erməni xalqının
birinci düşmənidir. Çünki Qarabağda yaşayan
ermənilərin nə statusu olacaq, nə müstəqilliyi
olacaq, nə də ki, hansısa xüsusi imtiyazı olacaq.
Azərbaycan vətəndaşları necə, onlar da elə.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları necə
qorunursa, onların da elə. Azərbaycanda
yaşayan xalqların hüquqları necə qorunursa,
onların da elə. Ancaq budur yol. Bu hadisələr
onu göstərdi ki, biz yenə də anlayışla yanaşdıq.
Biz deyə bilərdik ki, yox, ayın 5-idir vəssalam,
çıxın gedin, biz gəlirik, dururuq, kim bizi
dayandıra bilər? Heç kim bizi dayandıra bilməz.
Yüz minlik ordunu kim dayandıra bilər. Özü də
Laçın yolu bizim ayağımızın altında. Etmədik
onu. Nə üçün? Çünki bizdən xahiş etdilər. Biz də
dedik ki, yaxşı gözləyək, ayın sonuna qədər.
Yəqin ki, eşitmişiniz, indi orada yerli ermənilər,
yəni, nüfuz sahibləri orada yaşayan insanlara
deyirlər ki, amanın günüdür, evləri yandırmayın,
damları uçurmayın, o santexnikanı çıxarmayın,
aparmayın. Yəni, iki il bundan əvvəl bunu
deyirdilər? Yox! İki il bundan əvvəl onlar
qürurlanırdılar bundan. Ayıb olmasın, bəzi
əşyaları belinə alıb harasa aparır, bütün
dünyanın gözü qarşısında rəzil oldular. Amma
indi deyirlər ki, sənin evin deyil. Sən buraya
gəlmisən, nə vaxt gəlmisən sən buraya? 1994-
cu ildə. Bəs o vaxta qədər kim yaşayıb burada?
Azərbaycanlı yaşayıb, çıx get.

Bax belə, vəziyyət bundan ibarətdir və deyə
bilərəm ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən
təxminən iki il keçir, amma görün bu iki il ərzində
nə qədər böyük dəyişikliklər baş verib. Mən hələ
orada apardığımız bərpa, yenidənqurma işlərini
kənara qoyuram, bunlar hamısı göz
qabağındadır. Şüurda nə qədər dəyişikliklər baş
verir. Nəyə görə? Düzgün siyasətimizə görə.
Çünki müharibə başa çatandan dərhal sonra
mən demişəm ki, bizə sülh lazımdır. Biz
Ermənistanla sülh danışıqlarına başlamalıyıq.
Hələ ki, müsbət cavab almamışıq, amma ümid
edirəm ki, alacağıq. Delimitasiya komissiyası
yaradılmalıdır. Ona da etiraz edirdilər, nəticədə
razılaşdılar. Zəngəzur dəhlizi lazımdır, ona da
etiraz edirdilər. İndi yaxın həftələrdə Zəngəzur
dəhlizinin marşrutunu biz onlardan gözləyirik.
Qarabağda yaşayan ermənilər, onlar da gördülər
ki, Azərbaycandan onlara ancaq xeyir gələ bilər.

Ona görə mən gələcəyə nikbinliklə baxıram.
Bir daha demək istəyirəm, biz istədiyimizə
həmişə nail oluruq. İstədiyimiz də odur ki,
bölgədə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun,
müharibə olmasın, Azərbaycan uğurla inkişaf
etsin, xalqımız yaxşı, firavan yaşasın.

- Çox sağ olun, cənab Prezident,
müsahibəyə görə təşəkkür edirəm.

- Sağ ol.

Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun
Basqal qəsəbəsində Azərbaycan

Televiziyasına müsahibə verib 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti
Xidməti səlahiy yətl ə rinə uyğun olaraq, ölkədə yanğın
təh lü kəsizliyinin təmin edilməsi istiqa mə tində müvafiq
tədbirlərin görülmə sini davam etdirir.
Bu çərçivədə, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin

əməkdaşları meşələrdə və me şəətrafı sahələrdə apardıqları
monitorinqlər zamanı Qəbələ rayonu, Nic qəsəbəsinin ərazisində
qeyri-qanuni yolla ağac kömürü istehsal edən üç ədəd ocaqxana
aşkar edib.

Qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan işbazlar tərəfindən kustar
üsülla düzəl dil miş, heç bir yanğın təhlükəsizliyi qaydala rının
tələblərinə cavab ver mə yən ocaq xana ların meşə ərazisində
istismar edilməsi ərazidə yanğın təhlükəsini yaratmaqla, baş
verə biləcək yanğının qısa zamanda geniş əraziyə yayılmasına,
eləcə də təbiətə, insan həyatı və sağlamlığına təhlükə riskinin
artmasına münbit zəmin yaradır.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təh -
lükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə “Azər baycan
Respublikası me şə lərində yanğın təhlükə sizliyi Qayda ları"nın

2.1.1 və 2.1.4-cü maddələrinin tələblərinə zidd olaraq meşə
sahələrində ağac kömürü istehsal etmək üçün xüsusi ocaqx-
analar təşkil edən Babayev Nazim Cəbrayıl oğlu barəsində
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xid mətində
fakt rəsmiləşdirilib və qanun ve riciliklə nəzərdə tutulmuş qaydada
müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına
rəsmi müraciətlər edilib.

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti qanunsuz
çalışan ocaqxanaların fəaliyyətini dayandırıb 

(ßââÿëè 1-úè ñÿù.)
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Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional
Mərkəzi tərəfindən “H.Z.Tağıyev” xilasetmə mən tə -
qəsinin, Cənub Regional Mərkəzi tərəfindən Lənkəran
və Astara xilasetmə məntəqələrinin ərazisində
yerləşən çimərliklərdə istirahət edən vətəndaşlar
arasında “Çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydaları”
mövzusunda maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.

Maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsində
məqsəd əhaliyə çimərlikdə təhlükəsizilik qaydaları
barədə biliklərin aşılanması olub.

Tədbirlərdə FHN Sumqayıt Regional Mərkəzinin,
Cənub Regional Mərkəzinin, Kiçikhəcmli Gəmilərə
Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin
“H.Z.Tağıyev” xilasetmə məntəqəsinin əməkdaşları

iştirak ediblər.
Tədbirlərdə əməkdaşlar tərəfindən təhlükəsizlik

qay daları barədə ətraflı məlumat verilərək sözü ge -
dən qaydalara riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb,
qadağanedici nişanlara, sanitar-gigiyena qaydalarına
əməl olunması və zərəçəkmişlərə ilkin yardımın
göstərilməsinə dair söhbətlər aparılıb.

Vətəndaşlara suda hər hansı bədbəxt hadisənin
baş verməsinin qarşısının vaxtında alınması üçün
zəruri tədbirlər barədə tövsiyələr verilib.

Sonda mövzuya aid suallar cavablandırılıb,
tədbirdə iştirak edən vətəndaşlara bukletlər,
maarifləndirmə xarakterli müxtəlif təbliğat materialları
paylanılıb.

Kənd yerlərində əsasən heyvandarlıqla məşğul
olunduğundan bol yem ehtiyatının yaradılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki  heyvandar -
lığın inkişaf etdirilməsi, heyvandarlıq məhsulla -
rının artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yax -
şılaş dırıl ması və onun maya dəyərinin aşağı
salın masında əsas məsələlərdən biri möhkəm
yem bazasının yaradılmasıdır. Hazırda respubli -
kanın əksər fermer təsərrüfatlarında mal-qara
üçün yem bazasının əsasını qaba yemlər (quru
ot, küləş) təşkil etdiyindən bu məsələyə xüsusi
önəm verilir. 
Lakin quru ot və küləş tədarükü zamanı bəzən

yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edilmə -
diyindən kənd əməkçilərinin, fermerlərin çəkdikləri
əziyyət heçə gedir. Deməli, təkcə otu biçmək, küləşi
yığmaq şərt deyil, onu qorumaq, ondan səmərəli
istifadə etmək də çox vacibdir. Təəssüf ki, bəzən adi
bir səhlənkarlıqdan, ehtiyatsızlıqdan, yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədiyindən
kəndçinin aylarla çəkdiyi zəhmət bir göz qırpımında
yanıb külə dönür, puç olur. Günəşin istisi adamı
yandırıb yaxanda, yerdən torpağın, göydən günəşin
hərarəti insanı təng-nəfəs edəndə qan-tər içində ton-
larla otu, küləşi maşına yükləyib həyətə gətirməyin,
onu harasa yığmağın, yerbəyer etməyin, yaxud
satmağın öz çətinlikləri, əzab-əziyyəti var. Amma
kənd zəhmətkeşlərinin bəziləri belə əzab-əziyyətlə
topladıqları məhsulun hara yığılması, qorunub

saxlanılması barədə ciddi düşünmür, Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşlarının məhsulun
yanğından qorunması barədə tövsiyələrinə məhəl
qoymurlar. Xidmət inspektorlarının yanğın təhlükə -
sizliyi tələblərinə baxmayaraq onlar çox vaxt
məhsulu, xüsusən də otu yağış isladıb çürütməsin
deyə tövlənin, yaxud evin çardağına, üstündən elek-
trik xətti keçən əl damına yığıb saxlamağa çalışırlar.
Ancaq onlar otu evin çardağına, tövlənin üstünə
yığanda sobanın tüstü borusundan çıxan qığılcım -
dan, elektrik xəttində baş verən qısaqapanmadan
yanğın törənəcəyi barədə düşünmürlər.   

Təbii ki, vətəndaşlar tövləyə, əl damına baş
çəkərkən oranı işıqlandırmaq məqsədilə kibritdən,
çıraqdan istifadə etmək istəyir. Unudur ki, kibritdən
çıxan qığılcımdan, bəzən də çırağın özündən də
yanğın törənir. 

Kənd yaşayış məntəqələrində yanğın baş
verdikdə onun sürətlə inkişaf etməsinə səbəb
tövlələrin, əl damlarının tezalışan materiallardan
tikilməsi, hava axınının güclü olması, su təchizatının
kifayət qədər olmaması və xüsusilə payız-qış
aylarında avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirən
palçıqlı torpaq yolların olmasıdır. Ona görə də kənd
təsərrüfatında çalışan hər bir təsərrüfatçı Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən
və yerli aidiyyəti qurumlar tərəfindən verilən
tövsiyələri icra etməli, öz əmlakı ilə yanaşı
başqalarının da zəhmətinin hədər getməsinə yol

verməməlidir.  
Yanğınların statistikası göstərir ki, taxıl yığımı

başa çatdıqdan və küləş yığıldıqdan sonra təbii
gübrələmə, torpağı yeni əkinə hazırlamaq adı ilə bəzi
sahibkarlar biçilmiş taxıl sahələrini yandırırlar. Bu
yanğınlar isə torpağa ciddi ziyan vurmaqla, ekolo -
giyanı korlamaqla, torpaqda olan mikroor qanizmləri
məhv etməklə, münbitliyi azaltmaqla yanaşı, bəzən
də biçilməmiş taxıl sahələrinin, meşələrin yanıb
sıradan çıxmasına səbəb olur. Odur ki, biçindən
sonra sahələrin yandırılması qadağandır və bu əməli
törədən şəxslər cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.   

Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının
oddan qorunması tək yanğından mühafizə orqanları
əməkdaşlarının deyil, həm də aqrar sahədə, o
cümlədən fermer təsərrüfatında çalışan bütün
əməkçilərin - təsərrüfat başçılarının, traktorçuların,
kombaynçıların, mexanizatorların, mexaniklərin,
sürücülərin və s. ümdə vəzifəsi olmalıdır. Onlar biçin
zamanı olduğu kimi biçindən sonra da yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməlidirlər. Hər bir
kənddə yaşayan təsərrüfat sahibi bilməlidir ki, taxılın
yetişdiyi və yığımı, həmçinin biçindən sonra
şumlamaya qədər olan dövrdə əkin sahələrinə 200
metrdən yaxın olan yerdə tonqal, ocaq qalamaq
təhlükəlidir. Meşələrə və dəmir yolu xətlərinə yaxın
yerlərdə taxıl zəmilərinin ətrafı ən azı 6 metr enində
şumlanmalıdır.   

Həyətlərdə və heyvandarlıq komplekslərində ot,

küləş tayaları vurularkən evlərdən və digər tikililərdən
aralıda qurulmalı, ara məsafələri gözlənilməli, eyni
zamanda hər tayanın arası şumlanmalıdır ki, bir
tayada yanğın baş verdikdə digərinə keçməsin.

Mal-qaranın saxlanıldığı tövlələr əksər hallarda
tez yanan materiallardan tikilir. Bu tövlələrin daxilində
arakəsmələr olmadığından yanğının tez bir anda
yayılma ehtimalı da böyükdür. Çardaq çatılarına
malik olan aşağıdan suvaqla və çardaqda bu
çatıların müvafiq izolyasiyası ilə qorunan tövlələrdə
yanğınlar bir qədər gec yayılır. Odur ki, mal-qara
saxlanılan tövlələrdə yanğınları söndürmək üçün
yanar konstruksiyalarda, çatlarda, taxtalarda azı 2-3
metr enində aralıqlar düzəltmək məsləhət görülür.

Tövlələr tikilərkən yaşayış evləri ilə lazımi qədər
ara məsafəsi saxlanmalıdır.  Tövlələri işıqlandırmaq
məqsədilə kibritdən, çıraqdan istifadə etmək
təhlükəlidir. Ot, küləş preslərini tövlələrin, evlərin çar-
daq hissəsinə yığmaq qəti qadağandır. Hər kəs
bilməlidir ki, əhalinin heyvandarlıq məhsulları ilə
təminatında əsas rol oynayan qaba yemləri qorumaq
lazımdır. Bunun üçün isə sadəcə Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşlarının göstərişlərinə
əməl etmək vacibdir. 

Rövşən Bəkirov
FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Yanğına 

qarşı təbliğat şöbəsinin böyük təlimatçısı

Ot yığımı zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olunmalıdır

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar
telefon xəttinə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,
Cavadxan küçəsi 14 ünvanında hərbi sursatın
aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub.
Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Xüsusi Riskli

Xilasetmə Xidmətinin (XRXX) minalardan təmizləmə
üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə
birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri
görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar
edilmiş sursatın döyüş tətbiqinə yararlı 1 ədəd F1 əl
qumbarası və onun UZRQM-2 tipli partladıcısı
olduğu müəyyən edilib.

Sursat XRXX-nin çevik qrupunun mütəxəssisləri
tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən
götürülərək kənarlaşdırılıb.

Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə
axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya
şübhəli əşya aşkar edilməyib.

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar
Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o
cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texno-
gen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması
istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.
Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar

telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Na zir -
liyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində

80 yanğına çıxış və 10 halda köməksiz vəziyyətdə
qalma faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata
keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər
nə ticə sində yanğınların operativ söndürülməsi,
insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, FHN-in qüvvələri tərəfindən ötən sut -
ka ərzində 12 nəfər, o cümlədən dənizdə çimərkən
batma təhlükəsi ilə üzləşən 6 nəfər xilas edilib.

Nəsimi rayonunda əl qumbarası tapılıb

FHN Mətbuat xidmətinin məlumatı Çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydaları
barədə ətraflı məlumat verilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun
olaraq, ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin
görülməsini davam etdirir. 
Bu çərçivədə, Xidmət tərəfindən “Azərenerji” və

“Azərişıq” ASC-lərin Kəlbəcər rayonunda fəaliyyət
göstərən işçi heyəti üçün “Yanğın təhlükəsizliyi
qaydaları”na əməl olunması istiqamətində
maarifləndirmə tədbirləri keçirib.

Tədbirlərdə açıq sahələrdə və qapalı məkanlarda
yanğın təhlükəsizliyinə dair tələblər barədə söhbətlər
aparılıb, baş verə biləcək yanğınlar zamanı ilkin
zəruri davranış qaydaları ilə bağlı geniş məlumat ver-
ilib, təxliyə planından düzgün istifadə olunmasının,
eyni zamanda meşəlik ərazilərdən keçən yüksək
gərginlikli hava elektrik xətlərinin mühafizə
zonalarının qorunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Həmçinin, ərazilərin təmiz, ehtiyat çıxış yollarının
daim istifadəyə yararlı, yanğına qarşı su təchizatı
qurğularının isə işlək vəziyyətdə saxlanılmasının və

ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə təminatının
zəruriliyi vurğulanıb.

Tədbirlərdə ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən
istifadə qaydaları əyani nümayiş etdirilib, suallar
cavablandırılıb.

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
Kəlbəcərdə maarifləndirmə tədbirləri keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional
Mərkəzi Göygöl rayon Çaykənd kəndi Ailəvi Sağ -
lamlıq Mərkəzi və Sarısu kənd tibb məntəqəsində
“Fövqəladə hallarla bağlı dav ranış qaydaları”
mövzusunda maarifləndirmə tədbirləri keçirib.
Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları və

mülki müdafiə sahəsində biliklərinin artırılması
məqsədilə təşkil olunan tədbirdə FHN-in Gəncə
Regional Mərkəzinin, Gəncə Regional Dövlət Yanğın
Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları,  tibb müəssisənin

kollektivi iştirak edib.
Tədbirdə “Fövqəladə halların təsnifatı”, “Zəlzələ

zamanı necə davranmalı?”, “Sel və daşqın zamanı
nə etməli?”, “Məişətdə yanğın zamanı davranış
qaydaları”, “Odsöndürən balonlardan istifadə”, “Dəm
qazı” və “112” qaynar xətti” mövzularında çıxışlar
edilib, videoçarxlar nümayiş olunub. 

Sonda mövzulara dair suallar cavablandırılıb və
maarifləndirmə xarakterli təbliğat materialları, yaddaş
kitabçaları, bukletlər paylanılıb.

Tibb işçilərinə fövqəladə hallarla
bağlı davranış qaydaları izah edilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sum  qayıt Regional
Mərkəzi tərəfindən Abşeron–Xızı Regional Təhsil
İdarə sinin Ceyranbatan qəsəbə 2 nömrəli körpələr
evi-uşaq bağçasında “Fövqəladə hallarla bağlı
davranış və yanğın təhlükəsizliyi qaydaları”
mövzu sunda maarifləndirmə tədbiri keçirilib. 
Tədbirin keçirilməsində məqsəd müəl lim və uşaqların

fövqəladə hallarla bağlı dav ranış qaydaları və mülki
müdafiə sahəsində biliklərinin artırıl masına, bağ çalarda
baş verə biləcək yanğın və ya partlayış hadisələrinin
qarşısının alınması məqsədilə profilaktik tədbirlərin görül -
mə sinə nail olmaq dır.

Tədbirdə FHN Sumqayıt Regional Mər kəzinin, DYNX-
nin I ərazi Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin əməkdaş ları,
bağçanın müəllimələri və uşaqlar iştirak ediblər.

Tədbirdə “Fövqəladə halların təs nifatı”,“Zəlzələ zamanı
necə davran malı?”, “Sel və daşqın zamanı nə etməli?”,
“Məişətdə yanğın zamanı davranış qay daları”,
“Odsöndürən balonlardan istifadə”, “Dəm qazı”,
“Çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydaları” və “112 qaynar
xətti” mövzu la rında çıxışlar edilib, mövzulara aid video -

çarxlar nümayiş etdirilib. 
Sonda mövzulara dair suallar cavablan dırılıb və

maarifləndirmə xarakterli təbliğat materialları, yaddaş
kitabçaları, bukletlər paylanılıb.

FHN Sumqayıt Regional Mərkəzinin
Maarifləndirmə sektoru

FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzi
maarifləndirmə tədbiri keçirib
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Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-sağlamlıq
klubunun idman arenasında Bakı şəhər Gənclər
və İdman Baş İdarəsinin dəstəyi, Azərbaycan
Karate-do Federasiyaları Assosiasiyasının və
Dünya Full Kontakt Karate Birliyinin Azərbaycan
nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə uşaqlar,
yeniyetmələr və gənclər arasında Milli Olimpiya
Komitəsinin yaranmasının 30 illiyinə həsr
olunmuş Full-kontakt karate üzrə Bakı açıq
turniri keçirilib.

Turnirdə ölkəmizin müxtəlif bölgələrinin
ümumilikdə 38 klubundan 400-ə yaxın idmançı
müxtəlif yaş qruplarında qüvvələrini sınayıblar.
Yarışlara qoşulan FHN-nin karate komandasının
uşaqlar, yeniyetmə və gənclərdən ibarət idmançıları
15 qızıl, 7 gümüş və 14 bürünc medal qazanmaqla
turnirdə yüksək nəticə əldə ediblər.

Bakı açıq turnirin keçirilməsində verdiyi dəstəyə
görə Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin
rəisi Raqif Abbasov və idmanın inkişafında misilsiz
xidmətlərinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
İdman-sağlamlıq klubunun rəisi, polkovnik Füzuli
Musayev təşkilatçılar tərəfindən fəxri diplomla təltif
olunub.

Sonda qaliblərə diplom, medal və qiymətli
hədiyyələr təqdim edilib.

FHN-in karate
komandasının

idmançıları yüksək
nəticələr əldə edib

Yaşadığımız dövrdə elektrik enerjisinin böyük rol
oynadığı danılmazdır. Lakin onun yarada biləcəyi
təhlükə də hamıya məlumdur. Bu səbəbdən elektrik
cihazları, şəbəkələri və məftilləri ilə çox diqqətli
davranmaq lazımdır.
Təhlükə yaradan vasitələrdən biri yerə düşmüş elektrik

məftilləridir. Diqqətli olun, belə məftillər çox təhlükəlidir.
Heç vaxt özünüz yerə düşmüş məftili təmir etməyə
çalışmayın.

Xüsusilə güclü külək zamanı yerə düşmüş məftillərlə
daha ehtiyatlı olun. Çünki bu zaman onun aşağı, orta və ya
yüksək gərginlikli məftil olub-olmadığı barədə heç nə
bilmək olmur.

Aşağı gərginlikli zədələnmiş xətlər torpaq və ya yer
vasitəsi ilə insana təhlükə yaratmırlar. Ancaq onlara toxun-
maq çox təhlükəlidir. Hətta ölüm dərəcəsinə qədər təhlükə
yaradan bu məftillərə heç bir halda toxunmayın.

Bir sıra təhlükələrdən fərqli olaraq elektrik təhlükəsini

müəyyən etmək çətindir, belə ki, onun nə rəngi, nə iyi, nə
də səsi var. Burada görmə, eşitmə, iybilmə və dadbilmə
duyğuları köməyə gəlmir. Toxunaraq yoxlamağa isə
güvənmək məsləhət deyil. Çünki bu sizə həyat bahasına
başa gələ bilər. Məftilin şəbəkəyə qoşulu olub-olmadığını
yoxlamaq üçün barmağınızı ona toxundurmayın.

Yüksək voltlu məftillərə toxunan zaman çox ağır elek-
trik zədəsi alınır. Əgər yüksək voltlu kabel qırılıb yerə
düşürsə, o zaman onun ətrafında 25 m-ə qədər radiusda
təhlükəli zona yaranır.

Əgər yerə düşmüş elektrik məftili görmüsünüzsə,
özünüz bu maneəni aradan qaldırmağa çalışmayın.
Xüsusən də ağacla kontaktda olan belə məftil gördükdə
ağacı çəkməyə və ya aradan götürməyə səy göstərməyin.
Bu çox təhlükəlidir.

Nəm ağac elektrik enerjisinin yaxşı keçiricisidir və ona
toxunmaq olmaz.

Yerə düşmüş məftillərə qarşı valideynlər xüsusi diqqətli

olmalıdır. Belə ki, valideynlər uşaqlara mütləq başa
salmalıdırlar ki, onlar elektrik xətlərinin yaxınlığında
oynamasınlar və qəti olaraq onlara toxunmasınlar.

Elektriklə bağlı bədbəxt hadisələrdən uzaq olmaq üçün
bir sıra qaydalara riayət etmək lazımdır:

- Elektrik cihazlarını və məftillərini nasaz vəziyyətdə
saxlamayın.

- Eyni bir vaxtda həm elektrik cihazı, həm də metal
predmetlərdən tutmağa çalışmayın. Elektrik cihazlarına
yaş əllə toxunmayın.

- Uşaqlara elektrikin təhlükəlilik dərəcəsini izah edin.
- Yüksək gərginlikli xətlərin bağlı olduğu dirəklərə

çıxmayın. Belə xətlərin altında uşaqların oynamasına
icazə verməyin.

Elektriklə bağlı bədbəxt hadisələrin çoxuna nasaz
vəziyyətdə olan elektrik cihazları ilə ehtiyatsız davranış
səbəb olur. Bu səbəbdən öz təhlükəsizliyiniz üçün
elektriklə ehtiyatlı və diqqətli davranın.

1-7 avqust tarixlərində Yapo -
niyanın Tokio şəhərində Ənə -
nəvi karate do W.S.K.F üzrə
15-ci Dünya çempionatı ke -
çiri lib. Çempionatda 32 öl -
kədən 450 idmancı birincilik
uğrunda mübarizə aparıb.
Millimiz bu yarışda Azərbay -
can Respublikasının Ənənəvi
Karate-Do Federasiyasının
pre zidenti, 7-ci dan qara kə -
mər sahibi, FHN-in Akade mi -
ya sının İdman, Fiziki ve qəza
xilasetmə hazırlığı kafedra -
sının rəisi professor Əhməd
Əfəndinin rəhbərliyi ilə 4
idmançı ilə təmsil olunub.
Yarışdan əvvəl texniki seminar

və kəmər dərəcələrinə imtahan
olunub. Seminarda İmran Qulu za -
də I, Mehman Eynalov, Fuad Əli -
yev və Hikmət İsmaylov III, Əhməd
Əfəndi isə VIII dana layiq görü -
lüblər. 

Komandamız bu çempionatda
uğurla çixiş edərək 3 qızıl, 1

gümüş medal qazanıb. 
Böyüklərin (senyorların) yarı -

şın da -74 kq çəki dərəcəsində -
Şobu mens kumitedə İmran
Quluzadə və +75 kq çəki
dərəcəsində Fuad Əliyev 1-ci
yerə, +75 kq çəki dərəcəsində-

Şobu mens kumitedə Mehman
Eynalov – 2-ci yerə, komanda
kumitedə böyüklər Fuad Əliyev,
Mehman Eynalov, İmran
Quluzadə, Əhməd Əfəndi bütün
rəqiblərinə qalib gələrək 1-ci yerə
layiq görülublər. 

Onu da qeyd edək ki, komanda
yarışlarında idmançılarımızın 2-ci
görüşü Ermənistan milli koman -
dası ilə nəzərdə tutulsa da, onlar
bu döyüşdən imtina edərək idman
sarayını tərk ediblər. 

Komandanı dünya çempiona -
tına hazırlanmasında məşqçilər
Əhməd Əfəndi və Bəhram Hətə -
movun böyük əməyi olub.

Yeri gəlmişkən, mükafata layiq
adları göstərilən idmançılar Föv -
qəladə Hallar Nazirliyinin İdman
sağlamlıq klubunun üzvləridir.
Ənə nəyə sadiq olaraq bu id man -
çılar 2011-2022-ci illər ərzində
Föv qəladə Hallar Nazirliyini Dün ya
və Avropa çempionatlarında daim
layiqincə təmsil ediblər.

Elektriklə diqqətli davranın

Azərbaycan idmançıları karate do (WSKF) döyüş növü üzrə 
dünya çempionatında üç qızıl və bir gümüş medal qazanıblar

“Ən yaxşı xilasedici
və ən yaxşı

xilasetmə qrupu”
müəyyən edilib

8-10 avqust tarixlərində FHN-in Şimal Regional
Mərkəzinin Xüsusi xilasetmə hissəsinin xilaset -
mə növbələri arasında “Ən yaxşı xilasedici və ən
yaxşı xilasetmə qrupu” yarışı keçirilib.

Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd FHN Şimal
Regional Mərkəzinin Xüsusi xilasetmə hissəsinin
qrup rəhbərlərinin metodiki bilik səviyyələrinin yük -
səldil məsi, onlara döyüş hazırlığı üzrə məşğələlərin
əməli və metodiki baxımdan daha keyfiyyətli ke -
çirilməsi üsullarının öyrədilməsi, xilasedicilərin peşə,
fiziki və psixoloji hazırlıqlarının artırılması, xilasetmə
işlərinin aparılmasında fərdi və qrup tərkibində
fəaliyyətin, xilasetmə texnika və avadanlıqlarından
istifadə bacarığı və vərdişlərinin daha da
təkmilləşdirilməsi olub.

Mərkəz üzrə ən yaxşı xilasedicini müəyyən etmək
məqsədilə döyüş hazırlığı üzrə test üsulu ilə imtahan,
sıra hazırlığı və fərdi qaydada istifadə olunan alət və
avadanlıqlar üzrə bilik və bacarıq səviyyələrinin
yoxlanılması məqsədilə məqbullar götürülüb.

Sonda yarışın nəticələrinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə Mərkəzdə yaradılmış fiziki hazırlıq və
idman komissiyası hər bir mərhələni ayrılıqda
qiymətləndirib. Bütün terminləri daha tez, təhlükəsiz
və düzgün icra edən xilasetmə növbəsi və ən yaxşı
xilasedici yarışın qalibi adına layiq görülüb.

Türkiyənin Konya şəhərində
təşkil olunan V İslam Həm -
rəyliyi Oyunlarının səkkizinci
günündə üç taekvondoçu-
muz dayanq üzərinə çıxıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tur -

nirdə 74 kiloqram çəki dərəcə sin -
də mübarizə aparan təmsil çi miz
Məhəmməd Məmmədov ilk görü -
şündə qabonlu Mussa Amar Sis -
seye qalib gəlib. Ancaq dörddəbir
finalda idmançımız Özbəkistan
təmsilçisi Casurbek Casurova
məğ lub olaraq mübarizəni dayan -
dırıb.

Millimizin digər üzvləri Fatimə
Məcidova (62 kq) və Radik İsayev
(+87 kq) ilk görüşdə məğlub
olublar.

Beləliklə, Azərbaycan taekvon -
do çuları V İslamiadanı 1 qızıl, 2
gümüş və 2 bürünc medalla başa
vurublar. Belə ki, Fəridə Əzizova
(67 kq) qızıl, Minayə Əkbərova (46
kq), Cavad Ağayev (68 kq) gümüş,
Patimat Abakarova (49 kq) və
Həşim Məhəmmədov (58 kq) isə
bürünc medallara yiyələniblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan

təmsilçiləri İslamiadada 24 idman
növündən 22-sində iştirak edir.

Oyunlar vaxtı 483 dəst medal
öz sahibini tapacaq.

Beşinci İslam Həmrəyliyi Oyun -
ları 2021-ci ilin sentyabrında
keçirilməli idi. Daha sonra pan-
demiya ilə əlaqədar yarışa ha zır -

lığın tam aparılması üçün Oyun -
ların 2022-ci ilə təxirə salınması
məqsədəuyğun hesab olunmuş -
du. İlk dəfə İslam Həmrəyliyi
Oyun ları Səudiyyə Ərəbistanında
keçirilib. Dördüncü İslam Həm rəy -
liyi Oyunlarına Azərbaycan ev
sahibliyi edib.

Taekvondoçularımız V İslamiadanı
beş medalla başa vurublar
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