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“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin səd ri Qorx-
maz Hü sey nov döv lə t baş-
çı sı na gö rü lən iş lər ba rə də 
mə lu mat vermişdir. Bil di-
rmiş dir ki, re gion la rın so sial-
iq ti sa di in ki şa fı Döv lət proq-
ram la rı çər çi və sin də Saat lı 
şə hə rin də iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sis tem lə ri-
nin ye ni dən qu rul ma sı la yi-
hə si hə ya ta ke çi ri lir. Azər-
bay can hö ku mə ti və Dün ya 
Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş-
dir di yi “Mil li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya xid mət lə ri 
la yi hə si” çər çi və sin də ic ra 
olu nan la yi hə 2035-ci ilə qə-
dər pers pek tiv in ki şaf nə-
zə rə alın maq la Saat lı şə hə-

rin də 22 min nə fə rin iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı nı nə zər də 
tu tur. Ey ni za man da, la yi hə 
çər çi və sin də Saat lı ra yo nu-
nun 7 kən din də 17 min nə-
fə rin su təc hi za tı yax şı laş dı-
rı la caq. 

“Saat lı şə hə ri nin su təc hi-
za tı və ka na li za si ya sis tem-
lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı” 

la yi hə si çər çi və sin də şə hər-
də hər bi ri nin tu tu mu 5 min 
kub metr olan iki su an ba rı, 
na sos stan si ya sı in şa edi lib. 
Şə hər də 137 ki lo metr uzun-
lu ğun da pay la yı cı su şə bə-
kə si ya ra dı lıb, 5 min dən ar-
tıq ün va na bir ləş mə ve ri lib 
və say ğac laş ma iş lə ri apa rı-
lıb. Bu nun la da ye ni mən bə-
dən bü tün şə hə rə iç mə li su-
yun v e ril mə si t ə min ed i lib.

Qeyd edək ki, Saat lı şə-
hə rin də ilk mər kəz ləş di-
ril miş iç mə li su təc hi za tı 
sis te mi 1960-cı il lər də ya ra-
dı lıb. Şə hə rə iç mə li su Araz 
ça yın dan və Sa bir adı na ka-
nal dan gö tü rü lüb çök dü rü-
lə rək ve ri lir di. Ye ni la yi hə yə 

qə dər “Azər su” ASC şə hə rin 
19 min sa ki nin dən 33 faizi nə 
xid mət gös tə rir di. Mər kəz-
ləş di ril miş qay da da su alan 
əha li yə hər gün 2-3 saat lıq 
qra fi k əsa sın da su ve ri lir di. 
Əha li nin qa lan his sə si isə tə-
lə ba tı nı fər di qay da da ödə-
yir di.

Saat lı şə hə ri və ət raf 
kənd lə rin key fi y yət li və da-
ya nıq lı su təc hi za tı nın tə min 
edil mə si məq sə di lə Ha cı qa-

bul ra yo nu əra zi sin də yer-
lə şən və Ab şe ron ya rı ma da-
sı nı iç mə li su ilə tə min edən 
Kür su tə miz lə yi ci qur ğu la rı-
nın im kan la rın dan is ti fa də 
edi lib. Bu məq səd lə 2014-cü 
il də 62 ki lo metr uzun lu ğun-
da Sa bi ra bad-Saat lı qrup su 
kə mə ri ti ki lə rək is tis ma ra 
ve ri lib. Ma gist ral su kə mə-
ri nin 12 ki lo metr lik his sə si 
me tal, qa lan his sə si isə po-
lieti len bo ru lar dan ti ki lib. 
Kə mər 1 yer də Kür ça yı, 1 
yer də də mir yo lu, 6 yer də 
ma gist ral av to mo bil yo lu, 
3 yer də be ton ka nal və 15 
yer də dre naj kol lek to ru ilə 
kə si şir. Sa bi ra bad, Saat lı və 
Ha cı qa bul ra yon la rı nın 160 
mi nə ya xın sa ki ni ni key-
fi y yət li iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün ti kil miş Sa bi ra-
bad-Saat lı ma gist ral su kə-
mə ri 2030-cu ilə pers pek tiv 
in ki şaf nə zə rə alın maq la Sa-
bi ra bad şə hə ri və ra yo nun 
28 kən din də 100 min, Saat lı 
şə hə ri və ra yo nun 12 kən-
din də 47 min, Ha cı qa bul ra-
yo nu nun 4 kən din də isə 10 
min nə fə rin iç mə li su ya olan 
tə lə ba tı nı ödə yə cək.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
“Əha li nin iç mə li su ilə tə mi-
na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na 
dair əla və təd bir lər haq qın-
da” 2017-ci il 17 mart ta rix-

li Sə rən ca mı na əsa sən, bu 
ilin so nu na qə dər ma gist ral 
kə mər bo yun ca yer lə şən 30 
kən də iç mə li su yun ve ril-
mə si tə min edi lə cək. Azər-
bay can hö ku mə ti və Dün ya 
Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş-
dir di yi bu la yi hə Saat lı şə hə-
ri ilə ya na şı, Sa bi ra bad, Şa-
ma xı və Qə bə lə şə hər lə ri nin 
iç mə li su təc hi za tı və ka na-
li za si ya sis tem lə ri nin ye ni-
dən qu  rul  ma  sı  nı əha  tə edir. 
2014-cü il  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin iş  ti  ra  kı ilə Sa  bi  ra -
bad şə  hə  ri  nə iç  mə li su yun 
ve ril mə si mə ra si mi ke çi ri-
lib. Şa ma xı şə hə rin də iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin, elə cə də tul-
lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu-
nun ti kin ti si ye kun laş maq 
üz rə dir. Qə bə lə şə hə rin də 
ic ra olu nan la yi hə nin bi rin-
ci mər hə lə si çər çi və sin də 
su mən bə yin də iş lər ye kun-
la şıb, ma gist ral xət lə rin və 
an bar la rın ti kin ti si ba şa çat-
dı rı lıb, şə hər da xi li su şə bə-
kə si nin bir his sə si nin in şa sı 
isə y e kun laş maq ü z rə dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Saat lı şə hə ri nin su təc hi za tı 
sis tem lə ri nin is tis ma ra ve-
ril mə si ni bil di rən düy mə ni 
basmışdır.

Son da xa ti rə şək li çək di-
ril mişdir.

Саат лы шя щя ри нин су тяъ щи за ты 
сис тем ля ри ис тис ма ра ве рил мишдир

Mar tın 28-də Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə 
Saat lı şə hə ri nin su təc hi za tı sis tem lə ri nin is tis ma ra ve-
ril mə si mə ra si mi ke çi ril miş dir.



170 ya şa yış 
mən tə qə si nin 

iç mə li su təc hi za tı 
yax şı laş dı rı la caq

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev “Əha li-
nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı na dair əla və təd bir lər 
haq qın da” S ə rən cam i m za la mış dır.

Sə rən cam da bil di ri lir ki, Azər-
bay can Res pub li ka sı re gion la rı nın 
so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq-
ram la rı nın uğur lu ic ra sı nə ti cə sin də 
əha li nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də mü-
hüm təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Əha li si nin sa yı 579 min nə fər dən 
çox olan 28 şə hər və ra yon mər kə-
zin də iç mə li su təc hi za tı sis te mi 
ye ni dən qu rul muş, 24 ra yo nun 620 
min nə fər dən çox əha li si olan 384 
ya şa yış mən tə qə sin də mo dul tip li 
su tə miz lə yi ci qur ğu lar qu raş dı rıl-
mış, 49 ra yo nun 360 min nə fər dən 
çox əha li si olan 343 ya şa yış mən tə-
qə sin də iç mə li su təc hi za tı sis te mi 
qu rul muş dur. 

Ha zır da 790 min nə fər əha li si 
olan 16 şə hər və ra yon mər kə zin də 
iç mə li su təc hi za tı sis te mi nin ye ni-
dən qu rul ma sı, 15 ra yo nun 77 min 
nə fər dən çox əha li si olan 100 ya şa-
yış mən tə qə sin də mo dul tip li su tə-
miz lə yi ci qur ğu la rın qu raş dı rıl ma sı 
iş lə ri ap a rı lır.

Əha li nin iç mə li su ilə tə mi na tı-
nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
gö rü lən təd bir lə rin da vam et di ril-
mə si məq sə di ilə 22 ra yo nun 267 
min nə fər dən çox əha li si olan 170 
ya şa yış mən tə qə sin də iç mə li su təc-
hi za tı sis te mi nin qu rul ma sı üçün 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti nə “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
2017-ci il döv lət büd cə si nin döv lət 
əsas lı və sait qo yu lu şu (in ves ti si ya 
xərc lə ri) üçün nə zər də tu tu lan və-
saitin böl gü sü”nün 1.53-cü bən din-
də nə zər də tu tul muş 14 mil yon ma-
nat ay  rıl mış dır.

Hör mət li konf rans 
iş ti rak çı la rı!

Si zi sə mi mi qəlb dən sa-
lam la yır və konf ran sı nı zın 
işi nə uğur lar ar zu edi rəm.

Dün ya nın 40-a ya xın öl-
kə sin dən, bey nəl xalq təş ki-
lat lar dan və iş gü zar dairə-
lər dən nü ma yən də lə rin 
qa tıl ma sı bu mö tə bər təd-
bi ri ni zə diq qət və ma ra ğın 
yük sək ol du ğu nu gös tə rir. 
Konf ran sı nız Azər bay can 
xal qı nın qə dim ənə nə lə rə 
ma lik mil li bay ra mı olan 
və UNES CO-nun qey ri-
mad di mə də ni irs si ya hı-
sı na da xil edil miş Nov ruz 
bay ra mı ərə fə si nə tə sa düf 
edir. Bu isə təd bi ri niz də 
iş ti rak et mək üçün öl kə mi-
zə gə lən qo naq la rın Azər-
bay ca nın mil li mə də niy yət 

nü mu nə lə ri ilə ya xın dan 
ta nış ol ma sı na im kan ya ra-
da caq dır.

Ca ri il də dün ya nın na-
dir su təc hi za tı qur ğu la rın-
dan sa yı lan “Şol lar– Ba kı Su 
Qur ğu la rı Komp lek si”nin 
is tis ma ra ve ril mə si nin 100 
il li yi ta mam olur. Kə mər 
Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya-
rı ma da sı nı iç mə li su ilə 
tə min edən ilk iri inf rast-
ruk tur la yi hə si ola raq ötən 
dövr ər zin də əha li nin hə-
ya tı nın yax şı laş dı rıl ma sı-
na xid mət gös tər miş dir. 
“Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı 
Komp lek si”nə da xil olan 
hid ro tex ni ki qur ğu la rın xü-
su siy yət lə ri bu gün də mü-
tə xəs sis lər tə rə fi n dən öy rə-
nil mək də dir. Bu ba xım dan 
iş ti rak çı sı ol du ğu nuz konf-

rans da su re surs la rı və su-
dan sə mə rə li is ti fa də, iç-
mə li su təc hi za tı, tul lan tı 
su la rı nın ida rə edil mə si, 
iq lim də yi şik lik lə ri və ət raf 
mü hit möv zu la rı nın mü za-
ki rə ob yek ti nə çev ril mə si 
təq di rə la yiq dir.
İna nı ram ki, konf rans 

çər çi və sin də ta nın mış alim-
lə rin, mü tə xəs sis lə rin, su ilə 
əla qə li bey nəl xalq təş ki lat-
la rın qal dır dı ğı mə sə lə lər lə 
bağ lı apa rı la caq mü za ki-
rə lər bu sa hə də möv cud 
prob lem lə rin öy rə nil mə si 
və on la rın həl li yol la rı nın 
müəy yən ləş di ril mə si ba-
xı mın dan sə mə rə li ola caq, 
təc rü bə mü ba di lə si və pers-
pek tiv əmək daş lı ğın ge niş-
lən di ril mə si nə öz töh fə si ni 
ve rə cək dir.

İl ham Əli yev
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti
Ba kı şə hə ri, 14 mart 2017-ci il
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Hör mət li top lan tı 
iş ti rak çı la rı!

Si zi Azər bay can Res-
pub li ka sı nın pay tax tı Ba kı 
şə hə rin də ke çi ri lən Dün ya 
Su Şu ra sı İda rə He yə ti nin 
61-ci top lan tı sı nın açı lı şı 
mü na si bə ti lə sa lam la yır, 
təd bi rin işi nə uğur lar ar zu-
la yı ram.

Dün ya Su Şu ra sı İda rə 
He yə ti nin növ bə ti top lan-
tı sı nın, elə cə də 8-ci Dün-
ya Su Fo ru mu nun Bey nəl-
xalq Apa rı cı Ko mi tə si nin 
4-cü ic la sı nın re gion da ilk 
də fə Ba kı şə hə rin də təş ki-
li təq di rə la yiq ha di sə olub, 
bey nəl xalq aləm də Azər-
bay ca na gös tə ri lən yük sək 
eti ma dın nü mu nə si dir.

Ha zır da dün ya da qlo-
bal su ça tış maz lı ğı prob-
le mi nin kəs kin ləş mə si su 
re surs la rın dan sə mə rə li is-
ti fa də və su eh ti yat la rı nın 

in teq ra si ya lı ida rə olun-
ma sı nı, trans sər həd su re-
surs la rı nın is ti fa də si və 
qo run ma sın da bir gə əmək-
daş lı ğı zə ru ri edir. Öl kə miz 
bu sa hə də qa nun ve ri ci li yin 
bey nəl xalq stan dart la ra 
uy ğun laş dı rıl ma sı və bey-
nəl xalq təş ki lat lar çər çi və-
sin də əmək daş lı ğın ge niş-
lən di ril mə si is ti qa mə tin də 
mü hüm ad dım lar at mış dır.

Azər bay can da əha li-
nin key fi y yət li iç mə li su 
ilə da vam lı tə min edil mə si, 
in san la ra gös tə ri lən sa ni-
ta ri ya xid mət lə ri nin yax-
şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
komp leks təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir. Ye ni tex no lo gi-
ya la ra əsas lan maq la ic ra 
olu nan iç mə li su və ka na-
li za si ya la yi hə lə ri əha li nin 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sı-
na, həm çi nin eko lo ji təh lü-
kə siz li yin tə min edil mə si nə 

xid mət gös tə rir.
Öl kə mi zin dün ya su 

sek to run da nü fuz lu təş ki-
lat lar dan sa yı lan Dün ya Su 
Şu ra sın da təm sil olun ma sı 
bu sa hə də əla qə lə rin ge niş-
lən di ril mə si və qar şı ya çı xa 
bi lə cək prob lem lə rin bir gə 
səy lər lə ara dan qal dı rıl ma-
sı ba xı mın dan mü hüm əhə-
miy yət kəsb edir.

Ümid va ram ki, top lan tı 
bey nəl xalq miq yas da su eh-
ti yat la rın dan, trans sər həd 
su mən bə lə rin dən sə mə rə-
li və in teq ra si ya lı is ti fa də 
ilə bağ lı ak tual mə sə lə lə rin 
bir gə həl li nə, qar şı lıq lı fay-
da lı əmək daş lı ğa və pers-
pek tiv fəaliy yət is ti qa mət-
lə ri nin müəy yən ləş mə si nə 
öz töh fə si ni ve rə cək dir.

İl ham Əli yev
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti
Ba kı şə hə ri, 14 mart 2017-ci ilс
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“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov, Azər-
bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı nın pre zi den ti Akif 
Əli za də, Dün ya Su Şu ra-
sı nın pre zi den ti Be ne di to 
Bra qa, Ba kı Döv lət Uni ver-
si te ti nin rek to ru, aka de mik 
Abel Mə hər rə mov, Me mar-
lıq və İn şaat Uni ver si te ti nin 
rek to ru, pro fes sor Gül çöh rə 
Məm mə do va, Şol lar-Ba kı Su 
Təc hi za tı Qur ğu la rı Komp-
lek si nin la yi hə rəh bə ri ser 
Uil yam Lind le yin  nəs li nin 
nü ma yən də lə ri, su həf tə-
sin də iş ti rak et mək üçün 
Azər bay ca na gə lən xa ri ci 
qo naq lar, elm adam la rı və 
mü tə xəs sis lər sə fər də iş ti rak 
et miş lər.

   Cey ran ba tan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si ilə ta nış olan qo-
naq la ra komp leks haq qın da 
ge niş mə lu mat ve ril miş dir. 
Bildirilmişdir ki, Komp leks 
2016-cı il də Abu Da bi də ke-
çi ril miş Qlo bal Su Sam mi-
tin də dün ya nın ən önəm li 

su la yi hə lə rin dən bi ri se çil-
miş dir.

Sə fər çər çi və sin də qo naq-
lar  Şab ran ra yo nu əra zi sin-
də in şa olun muş Tax ta kör pü 
su an ba rın da da ol muş lar. 
Qo naq la ra mə lu mat ve ril-
miş dir ki, 2013-cü il də is ti fa-
də yə ve ril miş Tax ta kör pü su 
an ba rı nın ümu mi su tu tu mu 
270 m il yon k ub metr dir. 

 Xaç maz ra yo nu əra zi sin-
də yer lə şən Şol lar su mən-
bə yi ilə ta nış olan qo naq la ra  
la yi hə ba rə də ət rafl  ı mə lu-
mat ve ril miş dir. Qeyd olun-
muş dur ki, Şol lar-Ba kı Su 
Təc hi za tı Qur ğu la rı Komp-
lek si Ab şe ron ya rı ma da sı-
nın iç mə li su təc hi za tı üçün 

ya ra dıl mış ilk inf rast ruk tur-
dur. Komp leks 1911-1917-ci 
il lər də ta nın mış mü hən dis 
Uil yam Lind le yin la yi hə-
si əsa sın da in şa edil miş dir. 

So vet ha ki miy yə ti il lə rin də 
la yi hə ge niş lən di ril miş və 
kə mə rin məh sul dar lı ğı sa ni-
yə də 1,27 kub met rə çat dı rıl-
mış dır.

186 km uzun lu ğun da 

olan bu kə mər 100 il fa si lə-
siz ola raq Ba kı nı su ilə tə min 
etmiş və mən bə nin məh sul-
dar lı ğı de mək olar ki, də yiş-
mə miş dir.  Bu la yi hə nin ic ra 
olun ma sın da xey riy yə çi Ha-
cı Zey na lab din Ta ğı ye vin və 
məş hur mü hən dis Uil yam 
Lind le yin müs təs na xid mət-
lə ri o l muş dur.

Qo naq la rın diq qə ti nə 
çat dı rıl mış dır ki, Şol lar-Ba-
kı Su Qur ğu la rı Komp lek-
si nin 100 il li yi ilə əla qə dar 
su mən bə yin də və kə mə rin 
marş ru tu bo yu əra zi lər də 
bi na və qur ğu lar da əsas lı 
tə mir, abad lıq və ya şıl laş-

dır ma iş lə ri apa rı lıb. Əra-
zi də ki bi na lar dan bi rin də 
komp lek sin ta ri xi ilə bağ-
lı sə nəd lər, xə ri tə və di gər 
eks po nat lar yer ləş di ri lib. 
Komp lek sin müx tə lif tə yi-
nat lı bi na və qur ğu la rı nın 
yer ləş di yi əra zi lər də 22 min 
kvad rat metr as falt, 1850 
kvad rat metr ta met, 8250 
kvad rat metr qən bər da şı 
dö şə nib, 1470 po qo no metr 
bor dür dü zü lüb. Şol lar su 
mən bə yi əra zi sin də Ha cı 
Zey na lab din Ta ğı ye vin xa-
ti rə si nə ucal dıl mış abi də 
bər pa olu nub. Komp leks 
əra zi sin də apa rı lan iş lər za-
ma nı bi na və qur ğu la rın qə-
dim li yi nin qo run ma sı na xü-
su si diq qət ye ti ri lib. Şab ran 
ra yo nu əra zi sin də yer lə şən 
tu ne lin gi riş du ker lə ri qə-
dim li yi qo run maq la tə mir 
edi lib.

 Qo naq lar  Şol lar su mən-
bə yi, Tax ta kör pü su an ba rı 
və Cey ran ba tan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si nə sə fə rin on lar-
da xoş təəs sü rat ya rat dı ğı nı 
bil dir miş lər. Qeyd olun muş-
dur ki, Azər bay can da qə dim 
su təc hi za tı qur ğu la rı na xü-
su si diq qət gös tə ril mək lə 
ya na şı, bu sa hə də ən müasir 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi nə 
ge niş y er v e ri lir.

Су щяфтясинин гонаглары су тяъ щи за ты гур ьу ла ры иля та ныш ол муш лар 
1-ci Ba kı Bey nəl xalq 

Su Həf tə si çər çi və sin-
də təd bir iş ti rak çı la rı-
nın Şol lar su mən bə yi nə, 
Tax ta kör pü su an ba rı na, 
Cey ran ba tan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek si nə sə fər-
lə ri t əş kil o lun muş dur. 



5BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Mart 2017-ъи ил

Mil li Azər bay can Ta-
ri xi Mu ze yi nin di rek to ru, 
aka de mik Nailə Və li xan-
lı qo naq la rı sa lam la ya raq 
H.Z.Ta ğı ye vin xa ti rə si ni əbə-
di ləş dir mək məq sə di lə ya-
ra dıl mış ev mu ze yi ba rə də  
ət rafl  ı mə lu mat ver miş dir.  
Bil dir miş dir ki, H.Z.Ta ğı ye-
vin vax ti lə ya şa dı ğı bi na da 
yer lə şən mu zey də onun hə-
yat və fəaliy yə ti ni, o döv rün 
ic ti mai-si ya si, so sial-iq ti sa di 
mən zə rə si ni əks et di rən qiy-
mət li  ek s po nat lar s ax la nı lır.

AMEA-nın vit se-pre-
zi den ti, aka de mik İsa Hə-
bib bəy li bil dir miş dir ki, XX 
əs rin əv vəl lə rin də çə ki lmiş 
Şol lar kə mə ri Şa ma xı zəl zə-
lə sin dən son ra qu ber ni ya nın 
mər kə zi ola raq ye ni cə diq-
qə ti özü nə cəlb edən Ba kı 
şə hə ri üçün də ni cat, xi las 
mis si ya sı na ç ev ril miş dir.

Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov bil dir-
miş dir ki, Şol lar mən bə yin-
dən Ba kı ya su kə mə ri nin 
çə kil mə si ide ya sı nın dəs-
tək lən mə sin də və la yi hə nin 

real laş dı rıl ma sın da  U.Lind-
ley və H.Z.Ta ğı ye vin xü-
su si xid mət lə ri ol muş dur. 
Ba kı nın neft mil yon çu la-
rın dan olan  Ta ğı yev bir sı-
ra so sial la yi hə lə ri hə ya ta 
ke çi rib ki, on la rın ara sın da 

Şol lar-Ba kı su kə mə ri xü su-
si qeyd olun ma lı dır: “Hacı 
Zeynalabdin Ta ğı yev Ba kı 
Şə hər Du ma sı nın üz vü ol-
maq la ya na şı, həm də Su 

Təc hi za tı Ko mis si ya sın da 
təm sil olu nur du. O, Av ro pa 
öl kə lə ri nə sə fər lə rin də su və 
ka na li za si ya sis tem lə ri ilə 
ya xın dan ta nış olur və Ba kı 

şə hə ri üçün də be lə bir la yi-
hə ni va cib sa yır və bu mə sə-
lə ni şə hər rəh bər li yi qar şı-
sın da qal dı rır dı. Məhz onun 
və Lind le yin prin si pial lı ğı 
nə ti cə sin də Şol lar-Ba kı la-
yi hə si real laş mış və Ba kı da 
ilk də fə mər kəz ləş di ril miş 
şə bə kə qu rul muş dur. Odur 
ki, biz lər və gə lə cək nə sil lər 
Ba kı şə hə ri nin iç mə li su təc-
hi za tın da müs təs na xid mət-
lə ri olan Ta ğı ye vin və Lind-
le yin xa ti rə si ni heç za man 
unut ma ya ca ğıq”.

La yi hə nin 100 il li yi mü-
na si bə ti lə Lind ley lər ailə si 
adın dan tə şək kür lə ri ni bil-
di rən Eugen Jo zef  ulu ba-
ba sı nın xa ti rə si nə gös tə ri lən 
eh ti ra mı yük sək qiy mət lən-
dir miş,  bu sə fə rin on lar da 
xoş təəs sü rat ya rat dı ğı nı 
qeyd et  miş dir.

H.Z.Ta ğı ye vin nə ti cə-
si Ka mil la Ab dul la ye va ulu 
ba ba sı nın xa ti rə si nin uca  
tu tul ma sın dan min nət dar lı-
ğı nı b il dir miş dir.

Son ra  “Azər su” ASC 
adın dan Mil li Azər bay can 
Ta ri xi Mu ze yi nə üzə rin-
də H.Z.Ta ğı yev və U.Lind-
le yin şək li həkk olun muş 
löv hə hə diy yə olun muş-
dur. Mu zey rəhbərliyi də 
öz növ bə sin də qo naq la ra 
H.Z.Ta ğı ye və həsr olun muş 
nə fi s tər ti bat lı ki tab-al bom 
və “Mu ze yin in ci lə ri” ka ta-
lo qu nu hə diy yə et  miş dir.

Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı Komp lek si nin 100 il-
lik  yu bi ley təd bir lə ri çər çi və sin də Ha cı Zey na lab din Ta-
ğı ye vin ev mu ze yin də komp lek sin ti kin ti sin də müs təs na 
xid mət lə ri ol muş Uil yam  Lind le yin və Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı ye vin v a ris lə ri i lə gö  rüş k e çi ril miş dir.

Уил йам Линд ле йин вя Ща ъы Зей на лаб дин 
Та ьы йе вин ва рис ля ри иля эю рцш ке чи рил миш дир
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  Əv vəl cə konf rans iş ti rak çı la rı Fəx ri 
xi ya ba na gə lə rək xal qı mı zın ümum mil-
li li de ri, müasir müs tə qil döv lə ti mi zin 
me ma rı və qu ru cu su Hey dər Əli ye vin 
xa ti rə si ni eh ti ram la yad edib, mə za rı 
önü nə ək lil qoy muş lar. Gör kəm li of-
tal mo loq alim, aka de mik Zə ri fə xa nım 
Əli ye va nın da xa ti rə si eh ti ram la anı lıb, 
mə za rı üzə ri nə gül lər dü zü lüb. Son ra 
Şə hid lər xi ya ba nı na gə lən zi ya rət çi lər 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi və əra zi bü-
töv lü yü uğ run da şə hid olan qəh rə man 
Və tən öv lad la rı nın xa ti rə si nə eh ti ram-
la rı nı bil di rib, mə zar la rı üzə ri nə gül lər 
dü züb, “Əbə di mə şəl” abi də si nin önü-
nə ək lil qo yub lar. Konf rans iş ti rak çı la rı 
Hey dər Əli yev Mər kə zi ilə də ta nış ol-
muş lar.

Konf  rans  dan əv  vəl qo  naq  lar Şol  lar-
Ba  kı Su Qur  ğu  la  rı Komp  lek  si  nin 100 
il  lik yu  bi  le  yi  nə həsr olun  muş fo  to və 
rəsm sər  gi  lə  ri  nə ba  xış ke  çir  miş  lər.

Son  ra “Su eh  ti  yat  la  rı, hid  ro  tex  ni  ki 

qur  ğu  lar və ət  raf mü  hit” möv  zu  sun  da 
bey  nəl  xalq el  mi-prak  ti  ki konf  rans açıq 
elan olun  muş  dur. Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Pre  zi  den  ti Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın  
rəh  bə  ri  nin müavi  ni, Pre  zi  den  tin kö -

mək  çi  si Əli Əsə  dov Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye -
vin konf  rans iş  ti  rak  çı  la  rı  na mü  ra  ciəti  ni 
oxu  muş  dur. 

“Azər  su” ASC-nin səd  ri Qorx  maz 

Hü  sey  nov  Azər  bay  ca  nın su təc  hi  za  tı 
ta  ri  xi  nə nə  zər sa  la  raq son 100 il  də Ba -
kı şə  hə  ri və Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın iç -
mə  li su ilə tə  min edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin hə -
ya  ta ke  çi  ril  di  yi  ni bil  dir  miş  dir. Səhm -
dar Cə  miy  yə  tin səd  ri qeyd et  miş  dir ki, 
1911-1917-ci il  lər  də ta  nın  mış mü  hən  dis 
Uil  yam Lind  le  yin la  yi  hə  si əsa  sın  da, 
məş  hur xey  riy  yə  çi Ha  cı Zey  na  lab  din 
Ta  ğı  ye  vin bi  la  va  si  tə dəs  tə  yi ilə dün  ya -
nın uni  kal qur  ğu  la  rın  dan sa  yı  lan Şol  lar-
Ba  kı su qur  ğu  la  rı komp  lek  si 100 il əv -
vəl, 1917-ci ilin bu gün  lə  rin  də is  tis  ma  ra 
ve  ril  miş  dir. Bu qur  ğu Azər  bay  ca  nın su 
tə  sər  rü  fa  tı sek  to  run  da ilk iri inf  rast  ruk -
tur la  yi  hə  si ki  mi ta  ri  xə düş  müş  dür. 

Q.Hü  sey  nov qeyd et  miş  dir ki, su 
təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk  tu -
ru  nun yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı döv  lət si  ya  sə -
ti  nin əsas is  ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir və öl  kə 
rəh  bər  li  yi bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı  na xü  su  si 
diq  qət gös  tə  rir: “Öl  kə  miz  də su təh  lü -
kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si məq  sə  di  lə 
ye  rüs  tü və ye  ral  tı su eh  ti  yat  la  rı ye  ni -
dən qiy  mət  lən  di  ri  lir, su eh  ti  yat  la  rı  nın 
in  teq  ra  si  ya  lı ida  rə edil  mə  si proq  ram -
la  rı  nın ha  zır  lan  ma  sı, da  xi  li höv  zə  lər  də 
ya  ra  nan su eh  ti  yat  la  rın  dan da  ha sə  mə -
rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si, su eh  ti  yat  la  rı  nın 
re  gion  la  rın ca  ri və pers  pek  tiv tə  lə  bat -
la  rı  na uy  ğun pay  lan  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
araş  dır  ma  lar apa  rı  lır. Əha  li  nin fa  si  lə -
siz və Dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın stan -
dart  la  rı  na uy  ğun key  fi y  yət  li iç  mə  li su 
ilə tə  min et  mək ba  rə  də döv  lət baş  çı  sı  nın 
tap  şı  rıq  la  rı  na uy  ğun ola  raq “Azər  su” 
ASC tə  rə  fi n  dən ge  niş  miq  yas  lı təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Öl  kə  miz  də ic  ra olu  nan 
su və ka  na  li  za  si  ya la  yi  hə  lə  ri  nin ma  liy -
yə  ləş  di  ril  mə  sin  də Azər  bay  can hö  ku  mə -
ti ilə ya  na  şı dün  ya  nın apa  rı  cı ma  liy  yə 
qu  rum  la  rı ya  xın  dan iş  ti  rak edir”.

Q.Hü  sey  nov qeyd et  miş  dir ki, "Aşa -
ğı axın" öl  kə  lə  rin  dən olan Azər  bay  can -
da əha  li  nin iç  mə  li su  ya tə  lə  ba  tı və kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın eh  ti  yac  la  rı da  xi  li im  kan -
lar he  sa  bı  na tam ödə  nil  mir. Şi  rin su 
eh  ti  yat  la  rı  nın 70 faizə qə  də  ri öl  kə hü -
dud  la  rın  dan kə  nar  da for  ma  la  şır. Üs  tə -
lik hə  min su  lar çirk  lən  miş şə  kil  də Azər -
bay  ca  na da  xil ol  du  ğun  dan can  lı aləm 
üçün bö  yük təh  lü  kə ya  ra  dır. Mə  lum 

Mar tın 15-də “Azər su” ASC və Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı Komp lek si nin 100 il lik yu-
bi le yi nə həsr olun muş “Su eh ti yat la rı, hid ro tex ni ki qur ğu lar və ət raf mü hit” 
möv zu sun da b ey nəl xalq e l mi-prak ti ki konf rans öz işi nə baş la mış dır.  

  “Су ещ ти йат ла ры, щид ро тех ни ки гур ьу лар вя ят раф мц щит”        
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ol  du  ğu ki  mi çay höv  zə  lə  ri hü  du  dun  da 
yer  lə  şən öl  kə  lər ara  sın  da su eh  ti  yat  la -
rı  nın is  ti  fa  də  si və qo  run  ma  sı, su eh  ti -
yat  la  rı  nın in  teq  ra  si  ya  lı ida  rə edil  mə  si 
sa  hə  sin  də tam həl  li  ni tap  ma  yan bir sı  ra 
mə  sə  lə  lər möv  cud  dur.

Azər  bay  can bu prob  lem  lə  rin bey -
nəl  xalq və iki  tə  rəfl   i müs  tə  vi  də həll 
edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də səy  lər gös  tə  rir. 
Trans  sər  həd Sa  mur ça  yı ilə əla  qə  dar 
Ru  si  ya ilə iki  tə  rəfl   i mü  qa  vi  lə bağ  la  nıb, 
Araz ça  yı üzə  rin  də "Xu  da  fə  rin" və "Qız 
qa  la  sı" hid  ro  qov  şaq  la  rı  nın ti  kin  ti  si və 
su eh  ti  yat  la  rın  dan is  ti  fa  də sa  hə  sin  də 
İran  la sa  ziş im  za  la  nıb. Ey  ni za  man  da 
Kür ça  yı  nın ida  rə olun  ma  sı ilə əla  qə  dar 
Gür  cüs  tan  la iki  tə  rəfl   i mü  qa  vi  lə üzə  rin -
də iş apa  rı  lır.

Eko   lo   gi   ya və ət   raf mü   hi   tin qo   run  -
ma   sı sa   hə   sin   də bey   nəl   xalq təş   ki   lat   lar 
sə   viy   yə   sin   də gö   rü   lən iş   lə   rə bax   ma   ya  -
raq, təəs   süf ki, Er   mə   nis   tan bey   nəl   xalq 
hü   quq nor   ma   la   rı   nın tə   ləb   lə   ri   ni ko   bud 
şə   kil   də po   zur. “Er   mə   ni tə   ca   vü   zü nə   ti  -
cə   sin   də iş   ğal zo   na   sın   da qa   lan Sər   səng 
su an   ba   rı ba   xım   sız ha   la dü   şüb və onun 
eh   ti   yat   la   rın   dan kor   tə   bii və si   ya   si təh  -
did va   si   tə   si ki   mi is   ti   fa   də olu   nur. Bu  -
nun   la bağ   lı Azər   bay   can tə   rə   fi  də   fə   lə   rə 
bey   nəl   xalq təş   ki   lat   lar   da mə   sə   lə qal   dı  -
rıb və na   ra   hat   lı   ğı   nı ifa   də edib. Av   ro  -
pa Şu   ra   sı Par   la   ment As   samb   le   ya   sı   nın 
26 yan   var 2016-cı il ta   rix   li "Azər   bay  -
ca   nın sər   həd ra   yon   la   rı   nın qəs   dən su  -
dan məh   rum edil   miş sa   kin   lə   ri" ad   lı 
Qət   na   mə   sin   də Sər   səng su an   ba   rı   nın, 
Sər   səng və Ma   da   giz bənd   lə   ri   nin və   ziy  -
yə   ti   nə bey   nəl   xalq nə   za   rə   tin tə   min edil  -
mə   si, Er   mə   nis   tan ha   ki   miy   yə   tin   dən su 
re   surs   la   rın   dan "si   ya   si tə   sir və ya təz  -

yiq alə   ti ki   mi" is   ti   fa   də   yə son qoy   ma   sı 
ki   mi tə   ləb   lər yer alıb. Bey   nəl   xalq təş  -
ki   lat   lar Er   mə   nis   tan   dan Azər   bay   ca   nın 
iş   ğal edil   miş əra   zi   lə   ri   nin dər   hal azad 
olun   ma   sı   nı və Sər   səng su an   ba   rı   nın re  -
surs   la   rın   dan si   ya   si tə   sir va   si   tə   si ki   mi 
is   ti   fa   də olun   ma   sı   na son qo   yul   ma   sı   nı 
tə   ləb edib. Bun   dan baş   qa Er   mə   nis   ta  -
nın is   tis   mar müd   də   ti   ni ba   şa vur   muş  
"Met   sa   mor" Atom Elekt   rik Stan   si   ya   sı 
re   gion   da eko   lo   ji sa   bit   li   yin qo   run   ma   sı  -
na cid   di təh   lü   kə ya   ra   dır". 

Dün   ya Su Şu   ra   sı   nın Pre   zi   den   ti Be  -
ne   di   to Bra   qa çı   xış edə   rək bil   dir   miş   dir 
ki, 100 il əv   vəl ol   du   ğu ki   mi bu gün   də 

su   dan is   ti   fa   də mə   sə   lə   si ak   tual   lı   ğı   nı 
sax   la   yır və priori   tet əhə   miy   yət kəsb 
edir: “Dün   ya   da su ça   tış   maz   lı   ğı prob  -
le   mi   nin  ara   dan qal   dı   rıl   ma   sı is   ti   qa  -
mə   tin   də cid   di iş   lər gö   rü   lür və in   san  -
la   rın su   dan sə   mə   rə   li is   ti   fa   də et   mə   lə   ri 
yö   nün   də maarifl    ən   dir   mə iş   lə   ri apa   rıl  -
maq   da   dır. Bu   ra   da önəm   li mə   qam tə  -
ləb və tək   li   fi n bir-bi   ri   nə uy   ğun   lu   ğu   dur. 
Ha   zır   da ən bö   yük su tə   lə   ba   tı sə   na   ye, 
kənd tə   sər   rü   fa   tı və in   san   la   rın şəx   si 
tə   lə   bat   la   rı   na uy   ğun is   ti   fa   də olu   nur. 
Dün   ya Su Şu   ra   sı ola   raq bil   dir   mək is   tə  -
yi   rik ki, bu sa   hə   də Azər   bay   can ki   fa   yət 
qə   dər təc   rü   bə   yə ma   lik   dir. La   zım gə  -
lər   sə biz də öz dəs   tə   yi   mi   zi gös   tər   mə   yə 
ha   zı   rıq”.

Açı   lış mə   ra   si   min   də Azər   bay   can 
Mil   li Elm   lər Aka   de   mi   ya   sı   nın Pre   zi  -
den   ti  Akif Əli   za   də, Ba   kı Döv   lət Uni  -
ver   si   te   ti   nin rek   to   ru, aka   de   mik Abel 
Mə   hər   rə   mov, Bey   nəl   xalq Su Re   surs   la   rı 
As   so   siasi   ya   sı   nın Pre   zi   den   ti  Pat   rik La  -
vard, Ru   si   ya Elm   lər Aka   de   mi   ya   sı   nın 
Su Prob   lem   lə   ri İns   ti   tu   tu   nun di   rek   tor 
müavi   ni Mi   xail Bol   qov, Azər   bay   can 
Me   mar   lar İtt    i   fa   qı   nın səd   ri El   bəy Qa  -
sım   za   də, Uil   yam Lind   ley nəs   li   nin nü  -
ma   yən   də   si Bab   li Lind   ley çı   xış edə   rək 
təd   bi   rin əhə   miy   yə   tin   dən d a   nış   mış   lar.  

Açı   lış mə   ra   si   min   dən son   ra konf  -
rans böl   mə ic   las   la   rı ilə da   vam et   di   ril  -
miş   dir.  “Su təc hi za tı, tul lan tı su la rı 
və qə dim - ta ri xi su qur ğu la rı”,“Su 
eh ti yat la rı və su dan is ti fa də”,  “İq lim 
də yiş mə lə ri və ət raf mü hit” möv   zu  -
la   rın   da ke   çi   ril   miş böl   mə ic   las   la   rın   da 
mə   ru   zə   lər din   lə   nil   miş, ak   tual mə   sə  -
lə   lər ət   ra   fın   da mü   za   ki   rə   lər apa   rıl   mış  -
dır.

        мюв зу сун да бейнялхалг конф ранс ке чи рил миш дир
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DSŞ İda rə He yə ti nin üz-
vü , “Azər su” ASC-nin səd-
ri Qorx maz Hü sey nov çı xış 
edə rək  su ilə əla qə li qlo bal 
mə sə lə lə ri bey nəl xalq müs-
tə vi də qal dı ran və on la rın 
həl li is ti qa mə tin də mü hüm 
ad dım lar atan Dün ya Su 
Şu ra sı nın İda rə He yə ti nin 
bu gün kü top lan tı sı nın pers-
pek tiv fəaliy yət üçün bö yük 
im kan lar ya ra da ca ğı nı bil-
dir miş dir. O, qeyd et miş dir 

ki,  2013-cü il dən DSŞ-nın 
üz vü olan “Azər su” ASC 
2015-ci il dən İda rə He yə tin-
də təm sil olu nur. “Bu sta tus 
bi zə su ilə əla qə li müx tə lif 
mə sə lə lə rin araş dı rıl ma sı 
və həll yol la rı nın müəy yən-
ləş di ril mə si sa hə sin də ge niş 
im kan lar ya ra dır. Azər bay-
can Pre zi den ti cə nab İl ham 

Əli yev bi zim bu təş ki lat da 
təm sil olun ma ğı mı za, öl kə-
mi zin su eh ti yat la rı nın in-
teq ra si ya lı ida rəedil mə si, 
tran sər həd su höv zə lə ri ilə 
bağ lı mə sə lə lə rin bey nəl xalq 
miq yas da mü za ki rə si nə dəs-
tək ve rir. Ey ni za man da öl kə 
baş çı sı nın tap şı rı ğı ilə son 
il lər su sek to ru nun in ki şa fı 
ilə bağ lı komp leks təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir.  

DSŞ və Dün ya Su Fo ru-

mu nun səy lə ri nə ti cə sin də 
“Tə miz su və sa ni ta ri ya” 
mə sə lə si Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın “Da vam lı İn-
ki şaf Məq səd lə ri-2030” çağ-
rı şı nın əsas hə dəfl  ə rin dən 
bi ri ki mi qə bul olu nub. Ye ri 
gəl miş kən qeyd et mək is tə-
yi rəm ki, Su Həf tə si çər çi və-
sin də qə bul olun muş Ba kı 

bə yan na mə sin də bu mə sə lə 
priori tet lər dən bi ri ki mi gös-
tə ri lib”.  

Q.Hü sey nov  Bey nəl xalq 
Su Re surs la rı As so siasi ya-
sı nın (İW RA) 18-ci Dün ya 
Su Konq re si nin, DSŞ Dün ya 
Su Fo ru mu nun növ bə ti top-
lan tı la rın dan bi ri nin Azər-

bay can da ke çi ril mə si üçün 
öl kə mi zin na mi zəd li yi nin 
irə li sü rü lə cə yi ni top lan tı iş-
ti rak çı la rı nın diq qə ti nə çat-
dır mış dır.  

Dün ya Su Şu ra sı nın 
Pre zi den ti Be ne di to Bra qa 
Şu ra nın növ bə ti top lan tı sı-
nın Ba kı şə hə rin də ke çi ril-
mə si nə gös tə ri lən dəs tə yə,  

həm çi nin  top lan tı iş ti rak çı-
la rı na ün van lan mış mü ra-
ciətə gö rə DSŞ İda rə He yə ti 
üzv lə ri adın dan Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye və tə şək kür 
et miş dir. B.Bra qa 61-ci top-
lan tı nın su ilə bağ lı prob-
lem lə rin mü za ki rə edil mə si 

və bir gə həll yol la rı nın ta pıl-
ma sı, bu sa hə də əmək daş lı-
ğın ge niş lən di ril mə si ba xı-
mın dan əhə miy yət li  ha di sə 
ad lan dır mış dır: “Dün ya su 
eh ti yat la rı nın əda lət lə is ti fa-
də si, in teq ra si ya lı ida rəet mə 
prin sip lə ri nin iş lə nil mə si, 
əha li nin fa si lə siz, da ya nıq lı 
və key fi y yət li iç mə li su ilə tə-
min edil mə si, ər zaq təh lü kə-
siz li yi nin tə min olun ma sı, su 
eh ti yat la rı nın çirk lən mə si nin 
qar şı sı nın alın ma sı sa hə sin-
də DSŞ məq səd yön lü fəaliy-
yət gös tə rir. DSŞ-na üzv lük 
və qu ru mun İda rə He yə-
tin də təm sil çi lik  qlo bal su 
prob lem lə ri nin,  st ra te ji hə-
dəfl  ə rin müəy yən edil mə si, 
qə rar la rın qə bul olun ma sın-
da iş ti rak ba xı mın dan əhə-
miy yət li dir. Bu sta tus in ki şaf 
et miş öl kə lə ri nin və qa baq cıl 
şir kət lə ri nin təc rü bə sin dən 
ya rar lan ma ğa, ye ni tex no lo-
gi ya la ra da ha asan çı xış əl də 
et mə yə im kan ve rir”.  

Дцн йа Су Шу ра сы Ида ря Ще йя ти нин 
61-ъи Топ лан ты сы ке чи ри лмишдир

Mar tın 17 və 18-də Ba kı şə hə rin də  Dün ya Su Şu ra sı 
(DSŞ) İda rə He yə ti nin 61-ci Top lan tı sı ke çi ril miş dir. Top-
lan tı nın açı lış mə ra si min də Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı nın rəh bə ri nin müavi ni, Pre-
zi den tin kö mək çi si Əli Əsə dov Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin DSŞ İda rə He yə ti nin 61-ci 
Top lan tı sı nın  iş ti rak çı la rı na mü ra ciəti ni oxu muş dur. 
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1-ci Ba kı Bey nəl xalq Su 
Həf tə si çər çi və sin də mü sa-
bi qə nin ye kun la rı və qa lib-
lə rin mü ka fat lan dı rıl ma sı na 
həsr olun muş təd bir ke çi-
ril miş dir. Təd bir də “Azər-
su” ASC-nin, KİVDF-nin 
rəh bər li yi və əmək daş la rı, 
mət buat or qan la rı nın rəh-
bər lə ri, jur na list lər iş ti rak 
et miş lər.   

"Azər su" ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov mar-
tın 14-dən 18-dək Ba kı da 
"Su nəin ki hə yat mən bə yi-
dir, hətt  a hə ya tın özü dür" 
de vi zi al tın da ke çi ri lən 1-ci 
Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə-
si ba rə də qo naq la ra ət rafl  ı 
mə lu mat ver miş dir. Su həf-
tə si çər çi və sin də ke çi ri lən 
təd bir lər də dün ya nın 40-a 
ya xın öl kə sin dən, bey nəl-
xalq təş ki lat lar dan, iş gü zar 
dairə lər dən nü fuz lu qo naq-
la rın iş ti rak et mə si ni mö tə-
bər təd bi rə yük sək ma ra ğın 
əya ni tə cəs sü mü dür.

"Azər su" ASC-nin səd ri 

həf tə çər çi və sin də Şol lar-Ba-
kı Su Qur ğu la rı Komplek si-
nin 100 il li yi nin də tən tə nə li 
şə kil də qeyd olun du ğu nu 
bil di rə rək kə mə rin öl kə miz 
üçün st ra te ji əhə miy yə tin-
dən söz aç mış dır: “100 il əv-

vəl Şol lar-Ba kı su kə mə ri 
Av ro pa nın nə həng la yi hə lə-
rin dən bi ri sa yı lır dı sa, Azər-
bay can Pre zi den ti cə nab İl-
ham Əli ye vin xü su si diq qət 
və qay ğı sı ilə ya ra dıl mış  
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-
li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si ha zır da be lə bir 

yük sək s ta tu sa m a lik dir”.
Q. Hü sey nov Ba kı şə hə-

ri nin key fi y yət li və fa si lə siz 
iç mə li su təc hi za tın da bö yük 
pa ya ma lik olan Şol lar-Ba kı 

Su Qur ğu la rı Komp lek si nin 
100 il li yi mü na si bə ti lə ke çi-
ri lən fər di jur na list ya zı la rı 
mü sa bi qə si nin əhə miy yə-
ti ni xü su si qeyd et miş dir.  
Səhm dar Cə miy yə tin səd ri 
bil dir miş dir ki,  mü sa bi qə-
də iş ti rak edən jur na list lər 
Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı 
Komp lek si nin ta ri xi ni araş-
dır maq la ya na şı, son 100 
il də Azər bay can da su tə sər-
rü fa tı nın in ki şa fı və inf rast-
ruk tu run ye ni dən qu rul ma-
sı sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər ba rə də ic ti maiy yə ti 
ət rafl  ı mə lu mat lan dır mış lar.

KİVDF-nin ic ra çı di-
rek to ru Vü qar Sə fər li  
Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı 

Komp lek si nin 100 il li yi nin 
res pub li ka mız üçün ta ri xi 
əhə miy yət li ha di sə ol du-
ğu nu vur ğu la ya raq müx tə-
lif çə tin lik lə rə bax ma ya raq 
kə mə rin ti kin ti si nin uğur la 
ye kun laş dı rıl dı ğı nı bil dir-
miş dir.  V.Sə fər li öl kə rəh bər-
li yi nin diq qət və qay ğı sı ilə 
"Azər su" ASC-nin son il lər 
Ba kı şə hə ri nin və res pub li ka-
mı zın re gion la rı nın fa si lə siz 
və key fi y yət li iç mə li su təc hi-
za tı sa hə sin də gör dü yü iş lə ri 
yük sək də yər lən dir miş dir.

Fon dun ic ra çı di rek to ru 
qeyd et miş dir ki, mü sa bi-
qə nin məq sə di Şol lar-Ba kı 
Su Qur ğu la rı Komp lek si-
nin Ba kı şə hə ri nin iç mə li su 
təc hi za tın da kı müs təs na ro-
lu nun ic ti maiy yə tə dol ğun 
şə kil də çat dı rıl ma sı ol muş-
dur.  Yan va rın 12-dən mar-
tın 1-dək da vam edən fər di 
jur na list ya zı la rı mü sa bi qə-
si nə 32 küt lə vi in for ma si ya 
va si tə sin dən 56 ya zı təq dim 
olun muş dur. Məqalələr  eks-
pert lər tə rə fi n dən qiy mət-
lən di ril miş və mü sa bi qə nin 
şərt lə ri nə əsa sən, 6 jur na list 
əsas, 15 nə fər isə hə vəs lən di-
ri ci mü ka fat la ra la yiq gö rül-
müş dür.

Son ra mü sa bi qə nin qa lib-
lə ri nə dip lom və mü ka fat lar 
təq dim edil miş dir.

Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı Komp lek si nin is tis ma-
ra ve ril mə si nin 100 il li yi ilə əla qə dar  “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti və Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Küt lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri nin 
İn ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi Fon du nun bir gə təş kil et di-
yi "Şol lar-Ba kı su qur ğu la rı komp lek si-100 il: əbə di 
hə yat mən bə yi" möv zu sun da fər di jur na list ya zı la rı 
mü sa bi qə si nə ye kun vu rul muş dur.

"Шол лар-Ба кы Sу Qур ьу ла ры Kомп лек си-100 ил: ябя ди щя йат мян бя йи"
Mövzusunda jur na list ya zı la rı mü sa bi qə si nin qa lib lə ri mü ka fat lan dı rıl mış dır
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“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov 14-18 
mart 2017-ci il ta rix lə rin-
də Ba kı şə hə rin də ke çi ril-
miş 1-ci Ba kı Bey nəl xalq Su 
Həf tə si nin və Şol lar-Ba kı 
Su Qur ğu la rı Komp lek si nin 
100 il lik yu bi le yi təd bir lə ri-
nin ye kun la rı ba rə də mə lu-
mat ve rə rək bil dir miş dir ki, 
bu təd bir lər su sek to run da 
möv cud prob lem lə rin öy-
rə nil mə si və on la rın həl li 
yol la rı nın müəy yən ləş di ril-
mə si ba xı mın dan sə mə rə li 
ol muş, təc rü bə mü ba di lə si 
və pers pek tiv əmək daş lı ğın 
ge niş lən di ril mə si nə öz töh-
fə si ni ve rə cək dir. Dün ya da 
say ca 7-ci su həf tə si nin Ba-
kı şə hə rin də ke çi ril mə si öl-
kə miz üçün əla mət dar və 
qü rur ve ri ci ha di sədir. Həf-
tə çər çi və sin də Dün ya Su 
Şu ra sı nın İda rə He yə ti nin 
61-ci Top lan tı sı, 8-ci Dün-
ya Su Fo ru mu nun Bey nəl-
xalq Apa rı cı Ko mi tə si nin 
4-cü ic la sı,   “Su eh ti yat la rı, 
hid ro tex ni ki qur ğu lar və 
ət raf mü hit”  möv zu sun-
da bey nəl xalq el mi-prak ti ki 
konf rans ke çi ril miş dir. Bu 
təd bir lər də iş ti rak et mək 
üçün Azər bay ca na dün ya-
nın 40-a yaxın öl kə sin dən 

200-dək qo naq gəl miş dir. 
Təd bir iş ti rak çı la rı Şol lar 
su mən bə yi, Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si, Tax ta-
kör pü su an ba rı, “+82 Qərb” 

su an ba rı, Mər kə zi La bo ra-
to ri ya, Hey dər Əli yev Mər-
kə zi və  Ba kı nın gör mə li 
yer lə ri ilə  ta nış ol muş lar. 

Həf tə müd də tin də bey nəl-
xalq təş ki lat la rın rəh bər lə ri 
ilə bir sı ra iş gü zar gö rüş lər 
ke çi ril miş dir: “Ümu mi lik-
də Azər bay can da su sek to-
run da  gö rül müş iş lər xa ri-
ci mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən 
yük sək qiy mət lən di ril miş-
dir. Bey nəl xalq təş ki lat la rın 
rəh bər lə ri  “Azər su” ASC-nin 
ye ni inf rast ruk tur lar ya rat-
maq la ya na şı, su mə sə lə si-
nə el mi ya naş ma sı nı xü su si 
vur ğu la mış lar.  Azər bay ca-
nın  Dün ya Su Konq re si və 
Dün ya Su Fo ru mu nun ic-
las la rı na ev sa hib li yi et-
mək niy yə ti yük sək qiy mət-
lən di ril miş dir. Möh tə rəm 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
“Su eh ti yat la rı, hid ro tex ni-
ki qur ğu lar və ət raf mü hit”  
möv zu sun da bey nəl xalq 
el mi-prak ti ki konf rans və 

Dün ya Su Şu ra sı İda rə He-
yə ti nin 61-ci top lan tı sı nın 
iş ti rak çı la rı na mü ra ciəti, 
həm çi nin su tə sər rü fa tı nın 

in ki şa fın da xid mət lə ri olan 
“Azər su” ASC-nin bir qrup 
əmək da şı nın müx tə lif döv lət 
təl tifl  ə ri ilə mü ka fat lan dı-
rıl ma sı həf tə nin ən əla mət-
dar h a di sə si o l muş dur”

Təd bir də  Dün ya Su Şu-
ra sı nın pre zi den ti Be ne di-
to Bra qa nın 1-ci Ba kı Bey-
nəl xalq Su Həf tə si ilə bağ lı 
ün van la dı ğı tə şək kür mək-
tu bu oxu nmuş dur. B.Bra qa 
təd bi rin yük sək sə viy yə də 
təş kil olun ma sın dan məm-
nun lu ğu nu ifa də et miş dir. 
“Dün ya Su Şu ra sı İda rə He-
yə ti nin 61-ci Top lan tı sı nın 
Azər bay can da ke çi ril mə si 
bi zim üçün bö yük məm nu-
niy yət və şə rəf ol du. Bu təd-
bir si zin kö mə yi niz ol ma-
dan uğur lu alı na bil məz di. 
Son tex no lo gi ya nın is ti fa də 
edil di yi Cey ran ba tan Ult-
ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si nə, Tax-
ta kör pü su an ba rı na və 100 
il li yi qeyd olu nan Şol lar su 
mən bə yi nə sə fər lə ri də yük-
sək qiy mət lən di ri rik.  Ba kı-
da əha li nin təh lü kə siz iç mə-
li su ilə tə min edil mə si üçün 
apa rı lan iş lə rə və əl də olu-
nan uğur la ra  gö rə “Azər su” 
ASC-ni təb rik e di rəm”.

Qeyd olun muş dur ki,  
1-ci Ba kı Bey nəl xalq Su Həf-
tə si ilə bağ lı Bey nəl xalq Su 
Re surs la rı As so siasi ya sı nın 
pre zi den ti Pat rik La var de, 
Dün ya Su Şu ra sı nın fəx-
ri pre zi den ti Luis Fu şon, 

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin sə rən cam-
la rı ilə təl tif olun muş Səhm dar Cə miy yə tin əmək daş la-
rı na mü ka fat la rın təq dim olun ma sı mə ra si mi ke çi ril-
miş dir.

"Азяр су" АСЪ-нин ямяк даш ла ры на мц ка фат лар тяг дим едил миш дир
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Bey nəl xalq Su As so siasi ya sı nın fəx ri üz vü 
And reas An ge la kis, Ru si ya Su Təc hi za tı 
As so siasi ya sı nın sədri Yev ge niy Pu pi rev,  
Belq rad Uni ver si te ti nin pro fes so ru Yo hann 
Des po to viç və di gər şəxs lər də təb rik mək-
tub la rı ü n van la mış lar.

 Son ra Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin “Azər su” ASC-nin 
bir qrup əmək da şı nın müx tə lif döv lət təl-
tifl  ə ri ilə mü ka fat lan dı rıl ma sı ba rə də sə rən-
cam la rı oxun muş dur. Sə rən cam la ra əsa sən, 
Səhm dar Cə miy yə tin 3 əmək da şı “Əmək-
dar mü hən dis” fəx ri adı na, 1 əmək daş isə 
Pre zi den tin fər di tə qaüdü nə, 16 əmək daş 
isə “Tə rəq qi” me da lı na la yiq gö rül müş dür. 
Ey ni za man da əmək fəaliy yə tin də fərq-
lə nən Səhm dar Cə miy yə tin 61 əmək da şı, 
həm çi nin su təc hi za tı qur ğu la rı nın mü ha-
fi  zə sin də xid mət lə ri olan Da xi li İş lər Na-

zir li yi nin Hə yat Əhə miy yət li Ob yekt lə rin 
Mü ha fi  zə si üz rə Po lis Ala yı nın 9 əmək da şı 
“Azər su” ASC səd ri nin əm ri ilə Fəx ri Fər-
ma na l a yiq g ö rül müş dür.  

Son ra su tə sər rü fa tı sa hə sin də sə mə rə li 
fəaliy yə ti nə gö rə təl tif olun muş “Azər su” 
ASC əmək daş la rı na “Əmək dar mü hən dis” 
fəx ri adı nın və si qə lə ri, “Tə rəq qi” me dal la rı 
və “Fəx ri F ər man”lar t əq dim o lun muş dur.   

Pre zi den tin fər di tə qaüdü nə la yiq gö-
rül müş “Azər su” ASC səd ri nin mü şa vi-
ri Tel man Ağa yev, “Əmək dar mü hən dis” 
fəx ri adı na la yiq gö rül müş Cey ran ba tan 
Su Təc hi za tı İda rə si nin rəis müavi ni  Oruc 
Bay ra mov, “Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif olun-
muş Tex no lo ji pro ses lə rə nə za rət və eko-
lo gi ya şö bə si nin rəisi Za hid Qa sı mov və 
di gər lə ri su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin əmə yi nə 
ver di yi qiy mə tə gö rə öl kə  baş çı sı na min-
nət dar lıq la rı nı bil dir miş və  qeyd et miş lər 
ki, əha li nin so sial ri fa hı nın yük səl dil mə si 
is ti qa mə tin də öl kə rəh bər li yi nin hə ya ta ke-
çir di yi  si ya sə tə su tə sər rü fa tı iş çi lə ri bun-
dan son ra da öz töh fə lə ri ni v e rə cək lər.

Cey ran ba tan Ult ra-
süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si 
ilə ta nış olan qo naq la ra 
komp leks haq qın da ge-
niş mə lu mat ve ril miş-
dir. SCA DA ota ğı ilə ta-
nış lıq za ma nı qo naq la ra 
mə lu mat ve ril miş dir ki, 
ən ye ni tex no lo gi ya la rın 
tət biq edil di yi komp-
leks də bü tün tex no lo ji 
pro ses lər tam av to mat-
laş dı rı lıb. Emal pro se-
si nin mə sa fə dən ida rə 
edil mə si  SCA DA sis te-
mi ilə hə ya ta ke çi ri lir. 

DSŞ İda rə He yə ti nin 
üzv lə ri Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz-
lə yi ci Qur ğu lar Komp-
lek si nə sə fə rin on lar da 
xoş təəs sü rat ya rat dı-
ğı nı bil dir miş lər. DSŞ-

nın pre zi den ti Be ne di to 
Bra qa qeyd et miş dir ki, 
Azər bay can da su təc hi-
za tı sa hə sin də müasir 
tex no lo gi ya la rın tət bi-
qi nə ge niş yer ve ri lir. 
Cey ran ba tan Ult ra-

süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si 
dün ya sə viy yə li bir qur-
ğu dur və Azər bay ca nın 
bu sa hə də ki təc rü bə si 

di gər öl kə lər üçün nü-
mu nə sa yı la bi lər. 

Komp leks lə ta nış lıq-
dan son ra Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Qur ğu lar 
Komp lek si nin əra zi sin-
də ya şıl laş dır ma ak si-
ya sı təş kil olun muş dur. 
DSŞ İda rə He yə ti nin 
üzv lə ri 1-ci Ba kı Bey-
nəl xalq Su Həf tə si nə 
xa ti rə ola raq ağac ək-
miş lər.

Da ha son ra xa ri ci 
qo naq lar “+82 Qərb” su 
an ba rı  və an ba rın yer-

ləş di yi əra zi də sa lın mış 
Ya sa mal Par kı ilə ta nış 
ol muş lar. DSŞ İda rə He-
yə ti nin üzv lə ri nə mə lu-
mat ve ril miş dir ki, “+82 
Qərb” su an ba rı  Şol-

lar-Ba kı Su Qur ğu la rı 
Komp lek si nin əsas an-
bar la rın dan bi ri dir. Ta-
ri xi me mar lıq üs lu bun-
da 1 əsr əv vəl ti kil miş 
bu an bar Ba kı şə hə ri nin 
iç mə li su təc hi za tın da 
mü hüm rol oy na yır. 

Qeyd edək ki,  18 
mart 2017-ci il ta rix də 
Dün ya Su Şu ra sı İda rə 
He yə ti nin 61-ci top lan-
tı sı ba şa çat mış və 1-ci 
Ba kı Bey nəl xalq Su Həf-
tə si ye kun laş mış dır.

1-ci Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə si  çər çi və sin-
də Dün ya Su Şu ra sı İda rə He yə ti nin  61-ci Top-
lan tı sı nın so nun cu gü nü İda rə He yə ti üzv lə ri nin 
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek si nə sə fə ri təş kil olun muş dur.    
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ДСШ-нин президенти Бе не ди то Бра га: 
"Азяр бай ъан да су тяъ щи за ты са щя син дя мцасир 
тех но ло эи йа ла рын тятбигиня  эениш йер верилир" 
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Ru si ya da nəşr olu nan 
“Vo da ma qa zin” jur na lı nın 
2017-ci il fev ral bu ra xı lı şın-
da  1- ci Ba kı Bey nəl xalq Su 
Həf tə si və “Şol lar-Ba kı Su 
Qur ğu la rı Komp lek si”nin 
is tis ma ra ve ril mə si nin 100 
il li yin dən bəhs edən ge-
niş mə qa lə dərc edil miş dir. 
“Keç miş dən gə lə cə yə” sər-
löv hə li mə qa lə fev ral bu ra-
xı lı şı nın baş mə qa lə si dir.

Mə qa lə də 14-18 mart 
2017-ci il ta rix lə rin də  Ba kı 
şə hə rin də “Su nəin ki hə yat 
mən bə yi dir, hətt  a hə ya tın 
özü dür” də yər li fi k ri nin de-
vi zi al tın da ke çi ri lə cək  1- ci 
Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə-

si ba rə də ət rafl  ı mə lu mat 
ve ril miş dir. Jur nal da dərc 
olun muş mə qa lə də “Şol lar-
Ba kı Su Qur ğu la rı Komp lek-
si”nin ta ri xi nə ge niş yer ve-
ril miş dir. XIX əs rin so nu, XX 
əs rin əv və lin də Ba kı şə hə ri-
nin iç mə li su təc hi za tın da kı 
və ziy yət, şə hə ri su ilə tə min 
et mək üçün irə li sü rül müş 
tək lifl  ər, ta nın mış mü hən-
dis Uil yam Lind ley və Şol lar 
la yi hə si, Du ma üz vü Ha cı 
Zey na lab din Ta ğı ye vin bu 
sa hə də ki xid mət lə ri ge niş 
işıq lan dı rıl mış dır.

Mə qa lə müəl lifl  ə ri Ba kı 
şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma-
da sı nın su təc hi za tı  ta ri xi nə 

nəzər salaraq son 100 il də 
ic ra olun muş su  infrast ruk-
tu ru la yi hə lə ri nə to xun-
muş lar.  Mə qa lə də II Ba kı 
su kə mə ri, Kür və Cey ran-
ba tan su tə miz lə yi ci qur-
ğu la rı, Oğuz-Qə bə lə-Ba kı 
su kə mə ri və Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si ba rə-
də mə lu mat lar ve ril miş dir. 
Mə qa lə nin so nun da “Şol lar-
Ba kı Su Qur ğu lar Komp lek-
si”nin 100 ili yi ilə əla qə dar 
“Su eh ti yat la rı, hid ro tex ni-
ki qur ğu lar və ət raf mü hit”  
möv zu sun da bey nəl xalq el-
mi-prak ti ki konf ran sın ke-
çi ri lə cə yi q eyd o lun muş dur.

1-ci Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə si  
“Vo da ma qa zin” jur na lın da

Mü sa bi qə nin ke çi ril mə-
sin də məq səd rəs sam, ya zı-
çı, alim və elm xa dim lə ri nin 
is te da dı nın nü ma yiş et di-
ril mə si, on la rın ya ra dı cı lıq 
im kan la rı nın ge niş lən mə si-

nə şə rait ya ra dıl ma sı, bə dii 
ya ra dı cı lı ğı nın sti mul laş dı-
rıl ma sı və in ki şaf et di ril mə-
si ol muş dur.

Mü sa bi qə də rəsm əsər-
lə ri və əl iş lə ri, şeir, he ka-

yə, el mi mə qa lə və ki tab  
müəl lifl  ə ri iş ti rak et miş lər. 
Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə gö-
rə rəsm əsər lə ri və əl iş lə ri 
Azər bay can Rəs sam lar İt-
ti fa qı na, şeir və  he ka yə lər 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li-
yi nə, ki tab və el mi mə qa lə-
lər Azər bay can Mil li Elm-
lər Aka de mi ya sı na təq dim 
olun muş, da ha son ra “Azər-
su” ASC-nin səd ri nin əm ri 
əsa sın da ya ra dıl mış mün-
sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən qiy-

mət lən di ril miş dir.
Mar tın 18-də mü sa bi qə-

nin nə ti cə lə ri açıq lan mış və 
qa lib lə rin mü ka fat lan dı rıl-
ma sı mə ra si mi ke çi ril miş-
dir. Təd bir də bil di ril miş dir 
ki, 18 nə fər rəsm əsər lə ri 
və əl iş lə ri, 17 nə fər  şeir və 
he ka yə, 6 nə fər isə ki tab və 
el mi mə qa lə lər üz rə  mü sa-
bi qə də fərq lən miş dir. Ümu-
mi lik də 22 nə fər əsas, 19 
nə fər isə hə vəs lən di ri ci mü-
ka fa ta la yiq gö rül müş lər.

Мцсабигянин галибляри мцкафатландырылмышдыр
1-ci Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə si çər çi və sin də “Azər su” 

ASC-nin tə şəb bü sü və Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı nın, 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin  və Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə Şol lar-Ba kı Su 
Qur ğu la rı Komp lek si nin 100 il lik yu bi le yi nə həsr olun-
muş “Şol lar-100” möv zu sun da rəsm əsər lə ri və əl iş lə ri, 
şeir və he ka yə, el mi mə qa lə və ki tab mü sa bi qə lə ri ke çi-
ril miş dir.




