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Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşaya səfəri

Yeni yaşayış kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
 irinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərində inşa edilən yeni
b
yaşayış kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar.
Prezidentin Şuşa rayonunda
xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat
verdi.
Bildirildi ki, tikintinin ümumi
sahəsi 8 hektara yaxındır. Yaşayış
kompleksi 23 binadan ibarət olacaq.
Səkkiz binanın tikintisinə bu il iyulun
1-də, digər 15 binanın inşasına isə
sentyabrın 1-də başlanılıb.
Məlumat verildi ki, yaşayış komp
leksində ümumilikdə 450 mənzil ola
caq. Burada birotaqlı mənzillərin sayı
28, ikiotaqlı mənzillərin sayı 195,
üçotaqlı mənzillərin sayı 190, dördotaqlı mənzillərin sayı 30, beşotaqlı
mənzillərin sayı isə 7-dir. Binalar 3
və 5 mərtəbəli olacaq. Kompleksdə
sakinlərin rahat yaşayışı üçün hər
cür şərait yaradılacaq. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri
görüləcək.

Prezident və birinci xanım Şuşada hotel və konfrans
mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Qeyd edək ki, Vətən mühari
bəsində şanlı Qələbə müjdəsini
Azərbaycan xalqına çatdırmaq
üçün tarixi müraciətində Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin ifadə etdiyi “Məcburi
köçkünlər yaxşı bilirlər ki, onların öz
dədə-baba torpaqlarına qayıtması
üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik,
işğaldan azad edilmiş bu torpaqları
yenidən quracağıq” – sözləri Şuşa
şəhərində yeni yaşayış kompleksinin inşası ilə bir daha təsdiqini tapır.
Qədim mədəniyyət paytaxtımızda
yaşayış kompleksinin yaradılması otuz ilə yaxın müddətdə doğma
yurd-yuvalarına qovuşmaq həsrəti
ilə yaşayan şuşalıların bu arzularına çatacağı günün lap yaxında olduğunu göstərir.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Şuşa şəhərində hotel və konfrans mərkəzində aparılan tikinti işləri ilə tanış
olublar.
Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi
nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, ümumi ərazisi 3 hektardan artıq olacaq hotel və konfrans mərkəzinin inşaat
işlərinə bu ilin aprelində başlanılıb. Mərkəz

Gələcək nəsillər bu şanlı
tarixlə fəxr edəcəklər

ümumilikdə 154 otaqdan ibarət olacaq. Burada 400 nəfərlik konfrans zalı, görüş otaqları,
restoranlar, mağazalar, yeraltı və yerüstü avtodayanacaqlar və digər zəruri infrastruktur
yaradılacaq.

(ardı 2-ci səhifədə)

Vətən savaşının ikinci günü... Qərb İtaliyada sağçıların

qələbəsindən ciddi narahatdır

D

övlətimizin başçısı İlham Əliyev sentyabrın 27-də Füzuli rayonuna səfəri
zamanı Qaraxanbəyli kəndində 27 Sentyabr Anım Gününə həsr olunmuş xatirə lövhəsinin önünə gül dəstələri qoyduqdan sonra etdiyi çıxışında Vətən müharibəsi ilə doğma torpaqlarımızın düşməndən təmizləndiyini,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunduğunu vurğulayaraq, 44 günlük savaşın şanlı tariximizə çevrildiyini bildirib. Ölkə rəhbəri daha sonra İkinci Qarabağ
müharibəsində xalqımızın bir yumruq kimi birləşərək, birlik, iradə göstərdiyini,
qəhrəman əsgər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində azad
edilən torpaqlarda bu gün genişmiqyaslı bərpa-quruculuq layihələrinin
gerçəkləşdirildiyini, şəhər və kəndlərimizin bərpa olunduğunu diqqətə çatdırıb.
(ardı 5-ci səhifədə)

“Azərbaycanın uğurlarından
hələ çox danışılacaq”
Gələcəkdə Azərbaycanın uğurlarından hələ çox danışılacaq. Zəngəzur dəhlizinin
açılması Cənubi Qafqazda mühüm layihələri həyata keçirmək üçün əlverişli imkandır.

Bunu Belçika Krallığının “New Direction”
beyin mərkəzinin icraçı direktoru Vitold de
Chevilly sentyabrın 28-də Azərbaycan Beyin
Mərkəzlərinin I Forumu çərçivəsində keçirilən

“Vətən müharibəsindən sonra Cənubi Qafqaz evinin qurulmasına xidmət edən sülh
prosesində beyin mərkəzlərinin rolu” mövzusunda panel iclasında deyib.
Beyin
mərkəzlərinin
fəaliyyətinin
əhəmiyyətindən danışan belçikalı ekspert qeyd edib ki, maliyyə əsas şərtdir.
Şəbəkənin qurulması, təcrübəli ekspertlərin
cəlb edilməsi vacibdir.
“Cənubi Qafqazdan danışarkən qeyd
etməliyəm ki, tədbirlər görülməidir. Anlaşma Memorandumuna əsasən, lokal
məsələləri regional səviyyədə həll etməyə
çalışırıq. Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün
bir sıra işlər həyata keçirilməlidir”, – deyə ekspert vurğulayıb.

“Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasından əl çəkməyən, təcavüz siyasəti yürüdən Ermənistanın
silahlı birləşmələri 2020-ci il sentyabrın 27-də bir neçə
istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən, ağır
artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi,
eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutması ilə Vətən
müharibəsi başlandı. Savaşın ilk iki günündə düşmən
tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdamın Çıraqlı və
Orta Qərvənd, Füzulinin Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayılın
Cocuq Mərcanlı kəndləri intensiv atəşə tutuldu.

Tovuz təxribatında olduğu kimi, bu dəfə də düşmən
mülki infrastuktur obyektlərini hədəfə aldı. Ermənistan işğal
etdiyi ərazilərdən davamlı olaraq Azərbaycanın yaşayış
məntəqələrini atəşə tutdu, nəticədə bir neçə mülki şəxs
həyatını itirdi, 27 nəfər yaralandı. Cəbhə xəttindən xeyli
aralıda yerləşən Naftalan rayonunun bir kəndində bir ailə və
onun azyaşlı üzvləri həlak oldu.
Tərtər istiqamətində ağır artilleriyadan açılan atəşlə
rayonda xalçaçılıq fabriki dağıdıldı. Düşmənin mülki
obyektləri atəşə tutması nəticəsində Tərtər şəhəri, E.Səfərov
küçəsində 54 mənzildən ibarət 10 saylı bina, rayonun
Şıxarx qəsəbəsində 16 saylı çoxmənzilli yaşayış binası
yararsız vəziyyətə düşdü. Təcavüzkar Ermənistanın hərbisiyasi rəhbərliyi Cenevrə Konvensiyası ilə üzərinə düşən
öhdəliklərini yerinə yetirməyərək, beynəlxalq humanitar
hüququn əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq
dinc əhalini, çoxsaylı evləri və mülki obyektləri, təsərrüfat
təyinatlı məntəqələri ağır artilleriya qurğularından intensiv
atəşə tutmaqdan belə çəkinmədi.

(ardı 4-cü səhifədə)

Bu günlərdə Italiyada keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkiləri nəticəsində
sağ mərkəzçi koalisiyanın qələbə çalması beynəlxalq aləmdə geniş səs-küyə və narahatlığa səbəb olub. Sağ mərkəzçilər blokuna daxil olan “İtaliya qardaşları” partiyasının sədri Corciya Meloni həm də ölkənin gələcək baş naziri olacaq. Bu isə istər
Avropa ölkələri, istərsə də ABŞ-da ciddi narahatlıq doğurub.
Meloninin qələbəsinə əvvəlcə Avropa Komissiyasının sədri Ursula Fon der Lyayen
ABŞ-da Priston Universitetində çıxışı zamanı
münasibət bildirib və seçkilərin nəticələrindən
narazılığını bəyan edib. O bildirib ki, İtaliyaya
qarşı da “Polşa və Macarıstana tətbiq olunan
alətlərdən istifadə oluna bilər”. Həmin ölkələr
Avropa İttifaqı normalarına uyğunsuzluğa görə
müxtəlif sanksiyalarla hədələnirlər.
Avropalılar ona görə narahatdırlar ki, sağçıların ayrı-ayrı ölkələrdə hakimiyyətə gəlməsi
Qərbin Rusiyaya qarşı ümumi mübarizəsini
zəiflədə, eləcə də Ukraynaya yardım işinə daha
az diqqət ayrılmasına səbəb ola bilər. Bununla
da, həm də G-7-də yekdillik pozula bilər.
Ağ Evin mətbuat katibi Karine Jan-Pyere də
İtaliya seçkilərinə münasibət bildirərək deyib ki,
italyan xalqı seçkilərdə öz iradəsini ifadə edib.
O, İtaliyanın ABŞ-ın NATO-da müttəfiqi, Aİ və
G-7-də tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb. Bununla

belə, ABŞ KİV-inin yazdığına görə, Bayden administrasiyası təkcə İtaliyada deyil, digər Avropa ölkələrində, İsveç və Macarıstanda da sağçı
siyasətçilərin qələbəsini narahatedici amil kimi
qiymətləndirir.
Bu günlərdə Niderlandın Baş naziri Mark
Rütte də bəyan edib ki, İtaliyada parlament
seçkilərində Corciya Meloninin başçılıq etdiyi
sağçı koalisiyanın qalib gəlməsi narahatlıq doğurur. Bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.
Rütte bildirib: “İtaliya, əlbəttə, narahatlıq
doğurur. Bu koalisiyadakı partiyaların dedikləri
və etdikləri bizi ayıq-sayıq olmağa məcbur edir.
Bu həm Rusiya ilə, həm də maliyyə və iqtisadi
məsələlərlə bağlıdır”.
Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, Corciya
Meloniyə şans vermək lazımdır: “Ancaq biz ona
şans verməliyik. Mən onunla yaxşı münasibətlər
qurmağa çalışacağam”.

(ardı 10-cu səhifədə)
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Prezident və birinci xanım Şuşada hotel və konfrans
mərkəzində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Qeyd edək ki, Şuşa hotel və konfrans mərkəzinin inşası şəhərin tarixi
görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin
özünə qaytarılması və ənənəvi zəngin
mədəni həyatına qovuşması üçün aparılan bərpa-quruculuq işlərində mühüm yer

tutur. Qədim dövrdə Böyük İpək Yolunun
əsas qovşaqlarından biri olan Şuşa Avropa və Şərq şəhərləri ilə birbaşa ticarət
əlaqəsi saxlayırdı. Bu şəhərlərdən davamlı gəlib–gedən tacirlərin gətirdikləri
malları saxlamaq üçün karvansaraylar
tikilirdi. Məhz bu baxımdan mərkəz karvansaray konsepti əsas götürülərək mü-

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəliyinin
binasında hər cür şərait yaradılıb

asir və milli memarlıq üslublarının sintezi
ilə dizayn edilib. Xarici görünüşündə milli
memarlıq elementləri tətbiq olunacaq.
Fasadın üzlənməsində isə şəhərin tarixi
binalarının tikintisində işlədilən Şuşa daşından istifadə ediləcək.

AZƏRTAC

Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksində
bərpa işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilir

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Şuşa rayonunda
xüsusi nümayəndəliyinin
binasında yaradılan şəraitlə tanış
olublar.
Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma
görülən işlər barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, bina 1970-ci illərdə inşa
edilib. Burada bərpa və yenidənqurma
işlərinə 2021-ci ilin iyununda başlanılıb. Binada ümumilikdə 41 iş otağı var.
Burada əməkdaşların yüksək səviyyədə
çalışması üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. Binada, həmçinin akt və iclas zalları
da mövcuddur.
Qeyd edək ki, Prezidentin Şuşa
rayonunda xüsusi nümayəndəliyinin
binası bərpa və yenidənqurmadan
sonra, sözün həqiqi mənasında, göz
oxşayır. Binanı seyr edərkən Prezident
İlham Əliyevin 2021-ci il martın 16-da
Şuşaya səfəri zamanı söylədiyi “Mən
demişəm ki, Şuşa nəinki Azərbaycanın,
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə
çevriləcəkdir və buna nail olacağıq”
sözlərinin artıq reallığa çevrildiyini
görmək olar.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Mehmandarovların malikanə
kompleksində aparılan bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olublar.
Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına və
birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, malikanə kompleksi
Mehmandarov nəslinin nümayəndələri
tərəfindən XVIII əsrdə inşa edilib.
Mehmandarovlar ailəsinə məxsus olmuş
kompleksə böyük və kiçik yaşayış
binaları, ailə məscidi və bulaq daxildir.
Heydər Əliyev Fondu Mehmandarov-

ların malikanə kompleksində, həmçinin
ailə məscidi və ərazidəki bulaqda təmirbərpa işlərinə 2021-ci ilin oktyabrından
başlayıb. İndiyədək evin və məscidin
dam örtükləri orijinala uyğun quraşdırılıb, tavanlar bərpa olunub və rənglənib,
qapı və pəncərələr qoyulub. Dağılmış

divar bərpa edilib, zədəli divarda
bərkitmə işləri aparılıb. Eyvanların və
erkerlərin taxta konstruksiyalarının çürümüş hissələri bərpa olunub. Evin çöl
pilləkəni yenidən qurulub, döşəmə daşlarının dağılmış hissələri bərpa edilib.
Eskiz layihələri əsasında divar və
tavanlarda rəsmlərin bərpası işləri
görülür. Bu işlər ailə məscidinin uçmuş günbəzlərini, damını, mehrabı və
“Güldəstə”sini də əhatə edir.
(ardı 3-cü səhifədə)
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Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksində Şuşada təmir və bərpa olunan
hoteldə görülən işlərlə tanışlıq
bərpa işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilir

istifadəyə yararsız hala salınmışdır. Bu ilin
mayından başlayan bərpa işləri yekunlaşdıqdan sonra istifadəyə veriləcək hotelin
interyeri autentik üslubda olacaq.
Məlumat verildi ki, binaların təməllərinin
və divarlarının bərkidilməsi işləri aparılıb.
İşğal dövründə binanın dağılmış hissəsi
yenidən tikilib. Sonradan inşa olunmuş
əlavə tikililər isə sökülüb.
Həyətdəki yarımtikilinin divarlarında
bərkitmə işləri aparılıb, dəmir-beton dam
quraşdırılaraq tikintisi tamamlanıb.
Təmir-bərpa işlərinin 2023-cü ilin
sonunadək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.

AZƏRTAC

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Şuşada təmir
və bərpa edilən hoteldə görülən işlərlə
tanış olublar. Prezidentin köməkçisi
Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına
və birinci xanıma görülən işlər barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, Şuşa şəhərində XIX əsrin
ortalarında Qarabağ memarlıq məktəbinə
xas olan tərzdə inşa edilmiş və hazırda
bərpa olunan üç yaşayış binasının hotel
kimi istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu binalar işğal zamanı dağıdılmış və

1 saylı Şuşa tam orta məktəbin binasının
tikintisi sürətlə davam etdirilir

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərində 1 saylı tam orta məktəbin
binasında aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar.

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Bərpa işləri ilə tanışlıq zamanı Mehmandarovların malikanə kompleksinə
daxil olan bulaq istifadəyə verilib.
Qeyd olundu ki, bulağın damı əvvəlki
vəziyyətinə gətirilib.
Məlumat verildi ki, təmir-bərpa
işlərindən sonra burada muzey ekspo-

zisiyasının qurulması nəzərdə tutulur.
Muzeyin ekspozisiyası özündə bir
şuşalının evini təcəssüm etdirəcək.
Burada ev sahibinin məşğuliyyətini,
marağını nümayiş etdirən əşyalarla
təchiz olunmuş kabinetin, qonaqların
qəbulu üçün nəzərdə tutulan, evin
ən təmtəraqlı otağı sayılan və bir çox
hallarda taxta dekorativ panellər və

parça divar kağızları ilə bəzədilən qonaq otağı, yemək və yataq otaqlarının
yaradılması nəzərdə tutulur.
Qeyd olundu ki, təmir-bərpa işlərinin
2023-cü ildə yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

AZƏRTAC

Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi
nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma görülən işlər
barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, ümumi tikinti sahəsi 4300
kvadratmetrə yaxın olan yeni məktəb binasının inşaat işlərinə 2021-ci ilin oktyabrında
başlanılıb. Məktəb 960 şagird yerlikdir. Burada şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə yüksək
səviyyədə məşğul olmaq üçün hərtərəfli
şərait yaradılacaq.
Ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı Şuşa
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında da
özünəməxsus rol oynayıb. Azərbaycanın
ictimai-siyasi fikir tarixində mühüm yer
tutan bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər, maarifçi ziyalılar məhz Şuşada doğulub boya-başa çatıblar. Həmin şəxslər Şuşada
fəaliyyət göstərən, dövrün qabaqcıl təhsil
müəssisələrinin yetirmələri idilər. Belə
ki, Şuşada fəaliyyət göstərən xəttatlıq,

teatr, musiqi, vokal, eləcə də ilk qızlar,
rus-tatar məktəbləri, qızlar seminariyası, realnı məktəb yerli əhalinin intellektual səviyyəsini, dünyagörüşünü inkişaf

etdirməyə, şəhərin ziyalı səviyyəsini qoruyub saxlamağa imkan verdi. Şuşada 1
saylı tam orta məktəbin inşası məhz bu
baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə
ki, məktəbin inşası bu qədim şəhərin təhsil
mərkəzi şöhrətinin qaytarılması missiyasına xidmət edən növbəti addımdır.
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Şuşa mənzil-kommunal və təmir
xidmətinin inzibati binası bərpa olunur

Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək fondu
Anım Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək fondu 27 Sentyabr
Azərbaycan Respublikasında Anım Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda deyilir: “2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün
qarşısını almaq və işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək məqsədilə beynəlxalq
hüquq normalarına, o cümlədən, BMT-nin
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun
olaraq əks-hücum əməliyyatları həyata
keçirməklə özünümüdafiə hüququndan
istifadə etmişdi. 44 gün davam etmiş Vətən
müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən mülki əhalinin sıx yaşadığı Naftalan, Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan,
Daşkəsən, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları və şəhər mərkəzləri intensiv şəkildə
qadağan olunmuş silahlardan atəşə tutulmuş, hətta hərbi əməliyyatların aparıldığı bölgədən çox uzaq məsafədə yerləşən
Gəncə və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə,
Qəbələ, Siyəzən, Xızı və digər rayonlar da
uzaqmənzilli əməliyyat-taktiki və ballistik raket qurğularından açılan hücumlara məruz
qalmışdı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin qadağan
olunmuş "Skad", "Smerç" və "İsgəndər-M"
tipli ballistik raketlərdən, habelə ağ fosforlu və kaset tipli sursatlardan çəkinmədən
istifadə etməklə törətdiyi müharibə cinayətləri
12-si uşaq olmaqla 100-ə yaxın dinc sakinin
qətlə yetirilməsi, 450-dən çox mülki şəxsin
yaralanması ilə nəticələndi. Bundan əlavə,
Azərbaycan ərazisində 12 min mülki infrastruktur obyekti, o cümlədən 3410-dan çox ev,
120 çoxmənzilli yaşayış binası və çoxlu sayda məktəb, xəstəxana, uşaq bağçası ağır
artilleriya atəşinə məruz qalaraq dağıdıldı və
ya qəzalı vəziyyətə düşdü.
Ermənistan ötən dövr ərzində qadağan olunmuş kimyəvi silahlardan istifadə
etməklə, qəsdən ətraf mühiti, o cümlədən,
təmiz su mənbələrini fiziki və kimyəvi
çirklənməyə məruz qoymaqla təbiətə,
flora və faunaya ciddi ziyan vurmaqla
Azərbaycana qarşı həm də məqsədli şəkildə
ekosid cinayəti törətmişdi.
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı
bütün hərbi əməliyyatlara son qoyulduğunu
elan edən 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatın imzalanmasından sonra Cənubi
Qafqazda dövlətlərarası münasibətlərin
yeni reallıqlara uyğun olaraq normallaşdırılmasına və inkişafına xidmət edən davamlı sülhün təmin olunması, regionda uzun
müddət davam etmiş münaqişənin tam

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu
İdarəsinin mənzil-kommunal
və təmir xidmətinin inzibati
binasında bərpa işlərinin gedişi
ilə maraqlanıblar.
Prezidentin Şuşa rayonunda
x üsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma
görülən işlər barədə məlumat verdi.
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Vətən savaşının ikinci günü...
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Əlbəttə, həmişə olduğu kimi, bu
dəfə də Azərbaycan Ordusunun ön xətt
bölmələri düşmənin bu cür təxribatının
qarşısını almaq və qoşunların qarşıdurma xəttinə yaxın zonalarda yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini
təmin etmək məqsədilə cavab
tədbirləri görməyə başladı. Cəbhənin
ən gərgin Tərtər–Ağdam və Füzuli–
Cəbrayıl istiqamətlərində yerləşən ön
xətt hərbi hissələri, raket və artilleriya
bölmələri, cəbhə aviasiyası, zirehli
texnika və digər qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə Ermənistan silahlı
qüvvələrinin atəş nöqtələri susduruldu
və döyüş fəaliyyətinin qarşısı alındı.
Vətən
müharibəsinin
ilk
günlərində Ermənistan ordusunun
bu vəhşiliklərinə baxmayaraq, Silahlı
Qüvvələrimiz savaşı ləyaqətlə apararaq, böyük qələbələr əldə edirdi. Belə ki,
Azərbaycan Ordusunun qoşun növləri
və bölmələrinin həyata keçirdiyi uğurlu
əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində işğal
altında olan bir sıra kəndlərimiz, vacib
yüksəkliklər və əlverişli ərazilər azad
olundu. Cəbhənin Füzuli–Cəbrayıl
istiqamətində həyata keçirilən hərbi
əməliyyat nəticəsində uzun illər ərzində
düşmən işğalı altında olan Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd,
kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı
və Nüzgar kəndləri düşməndən
təmizləndi. Bundan başqa, Goranboy
istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi
hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı
silsiləsindəki Murov zirvəsi azad edildi.
Əməliyyat nəticəsində Azərbayca
nın işğal olunmuş ərazilərini Ermənis
tanla birləşdirən hərbi əhəmiyyətli
Vardenis-Ağdərə avtomobil yolu vizual, eləcə də atıcı silahların və artilleriya vasitələrinin atəş nəzarətinə
götürüldü. Əldə edilən hərbi üstünlük
Ermənistandan əlavə hərbi yüklərin
işğal altında olan Kəlbəcər və Ağdərə
istiqamətindəki marşrutla daşınmasının qarşısını almağa imkan verdi.
Hərbi mütəxəssislər tərəfindən işğaldan azad olunan Murovdağ zirvəsinin
strateji əhəmiyyətinin çox böyük olduğu bildirildi.
Təbii ki, Ermənistan qoşunlarının
Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə
və dinc sakinlərinə hücumu beynəlxalq
humanitar hüququn kobud şəkildə pozulması idi. Eyni zamanda, terroru
dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldən
Ermənistan həyasızcasına ölkəmizin
işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış
cinayətkar rejim vasitəsilə təhdid dolu
bəyanatlar səsləndirir, yeni ərazilər işğal etməyi planlaşdırırdı. Xatırladaq ki,

Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən
işğal edilmiş Qarabağ bölgəsində yaradılan separatçı rejimin “rəhbəri” Araik
Arutunyan Gəncə şəhərini dağıdacağı
ilə hədələyirdi. Dinc mülki əhalini və
obyektləri hədəfə almaq Ermənistanın
ölkəmizə qarşı təcavüzünün, nifrətinin
növbəti təzahürü idi.
Yeri gəlmişkən, burada bir məqamı
da xatırlatmaq istərdik. “Hnçaq” və
“Daşnaksütyun” terrorçularının Şərqi
Anadolu və Azərbaycan kəndlərini çapıb-talamaqda bir-biri ilə rəqabət aparmaları sirr deyil. Rəsmi proqramlarında terroru qarşılarına əsas məqsəd

qoyan bu partiya və cəmiyyətlərin
“türkə ölüm” çağırışı ilə tarixin ən
qanlı cinayətlərini törətmələri hamıya məlumdur. İkinci Qarabağ
müharibəsinin ilk günlərində yaşananlar da bir daha onu göstərdi ki, terror və
vandalizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə
qaldıran Ermənistan həmin xətti ardıcıl şəkildə davam etdirir.
Sentyabrın 27-də Azərbaycan
Prezidenti
İlham
Əliyev
xalqa
müraciətində
avqust
ayında
Ermənistanın
Azəbaycana
diversiya
qrupu
göndərməsindən
danışarkən bildirdi ki, əsir düşmüş
erməni hərbçisinin ifadələri planlaşdırılmış təxribatçı diversiya qrupunun
Azərbaycana terror aktları törətmək
üçün gəldiyini təsdiqləyir.
Hazırda dünyanın elə bir ölkəsi
yoxdur ki, erməni terrorçuları orada
öz təşkilatlarını qurmasınlar. Onlar
özgə torpaqları hesabına “böyük
Ermənistan” dövləti yaratmaq istəyirlər.
Bu bədxahlar ona görə də hər yerdə
terror törədir, minlərlə günahsız insanların qətlinə səbəb olurlar.
Bu gün erməni terrorizmi dünya
sivilizasiyası üçün böyük təhlükədir.

Onlar digər terror təşkilatları ilə əlaqə
yaradır və öz məqsədlərinə nail olmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar.
Məsələn, “Daşnaksutyun”, “Asala” və
digər erməni terror təşkilatları İkinci
Qarabağ müharibəsində yaxından iştirak etmişlər.
Ancaq bu gün Azərbaycan güclü
dövlətdir və erməni terrorizminə layiqli cavab verir. Rəsmi İrəvandan fərqli
olaraq Azərbaycan heç bir təxribata
əl atmır. Prezident İlham Əliyev Vətən
müharibəsinin başlandığı ilk gün xalqa müraciətində bir daha açıqladı ki,
Azərbaycan sadəcə olaraq öz tor-

paqlarını işğaldan azad etmək istəyir
və öz siyasətini alnıaçıq aparır: “Biz
dəfələrlə bəyan etmişik ki, Qarabağ
əzəli Azərbaycan torpağıdır və bu,
həqiqətdir”.
Azərbaycan
Ordusu
Vətən
müharibəsinin ilk günlərindən etibarən,
erməni təxribatlarına və Ermənistanın
işğalına son qoymaq məqsədilə tarixi
missiyasını uğurla yerinə yetirdi. Ölkə
başçısının dediyi kimi, 44 günlük savaşda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
öz torpağında ölkənin ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizə apardı.
Sonda bir məqamı da xatırladaq.
Vətən müharibəsinin ilk günündəsentyabrın 27-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
dövlətimizin başçısına telefonla zəng
etdi. Qardaş ölkə rəhbəri Ermənistanın
hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan
mülki şəxslərinin və hərbi qulluqçularının həlak olması ilə əlaqədar
dövlətimizin başçısına və Azərbaycan
xalqına başsağlığı verdi, onlara Allahdan rəhmət dilədi. Rəcəb Tayyib
Ərdoğan həmişə olduğu kimi, yenə
də Türkiyənin Azərbaycanın yanında
olduğunu vurğuladı.

Qeyd edək ki, İkinci Qarabağ
savaşının ilk günlərindən etibarən
Türkiyə Prezidenti açıqlamalar verirdi
ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır. Əslində, bu,
bir çox ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar
üçün bir mesaj idi, yəni, “kənarda durun, müdaxilə etməyin, Azərbaycana
mane olmayın” anlamını ifadə edirdi.
Başqa sözlə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın açıq, birmənalı və
sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını
hədsiz sevindirirdi.
Beləliklə, qardaşlıq missiyasını layiqincə yerinə yetirən Türkiyə
Vətən müharibəsində olduğu kimi,
savaş bitəndən indiyədək daim
Azərbaycanın yanında olub, hər zaman ölkəmizə siyasi, diplomatik və
mənəvi dəstək göstərib. Savaşdan
sonra Bakıda keçirilən möhtəşəm
Zəfər paradında da sevincini, fərəhini
xalqımızla bölüşüb. Ümumiyyətlə,
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
həmin paradda iştirakı Azərbaycan
xalqını qələbə müjdəli gələcəyə ruhlandırıb.
İkinci Qarabağ müharibəsində
Türkiyənin müdafiə və xarici işlər
nazirləri, digər yüksək vəzifəli rəsmiləri
tərəfindən də Azərbaycana birmənalı
olaraq siyasi, diplomatik və mənəvi
dəstək göstərildi. Bu, xalqımıza çox
böyük siyasi və mənəvi güc vermək
demək idi.
Hazırda hər iki dövlət başçısının
uğurla davam edən səmimi dostluq və qardaşlıq münasibətləri,
tərəfdaşlığın
genişləndirilməsinə
verdikləri böyük önəm əlaqələrin
daha da dərinləşməsini şərtləndirir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
çıxışlarının birində bu barədə deyir:
“Biz müharibənin ilk günündən qardaş Türkiyədən böyük dəstək aldıq.
Mənim əziz qardaşım, Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın
27-də müharibə başlanan gün açıq
şəkildə Azərbaycana dəstək ifadə etdi.
Bu siyasi və mənəvi dəstəyin çox böyük əhəmiyyəti var idi. Əziz qardaşım
bildirmişdi ki, Azərbaycan yalnız deyil,
Türkiyə Azərbaycanın yanındadır...”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
bu sözlərin çox ciddi mesaj, siqnal
olduğunu, Azərbaycanın əks-hücum
əməliyyatını uğurla reallaşdırmağa
müsbət təsir göstərdiyini, hər hansı bir
kənar qüvvənin məsələyə müdaxilə
etməsinə imkan vermədiyini və bütün
bu dəstəyə görə qardaş Türkiyəyə,
onun Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğana dərin təşəkkürünü bildirib.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

aradan qaldırılması, bölgədəki iqtisadi və
nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi üçün
yeni imkanlar yaranmışdı.
Bütün bunlara baxmayaraq, uzun illərdir
Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları
irəli sürməklə bərabər irqi, etnik, dini zəmində
kəskin nifrət siyasəti həyata keçirməklə sülh
prosesinə müntəzəm şəkildə maneə yaradan Ermənistan hələ də insan hüquqlarının
kobud şəkildə pozulmasına yönəlmiş hərbi
təxribatlar törətməkdə davam edir.
Postmüharibə dövründə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən
Azərbaycanın mövqelərinin dəfələrlə atəşə
tutulması, habelə bu il sentyabrın 12-də
gecə saatlarından başlayaraq AzərbaycanErmənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən,
Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində hərbi
qulluqçuların və mülki şəxslərin yaşamaq,
təhlükəsiz yaşamaq, sağlamlıq hüquqlarının pozulmasına səbəb olan genişmiqyaslı hərbi təxribat törədilməsi bunu bir daha
təsdiq edir.
Ermənistan tərəfindən işğal dövründə
ərazilərimizə müxtəlif növ minaların və
digər partlayıcı qurğuların basdırılması və
onların dəqiq xəritələrinin ölkəmizə təhvil
verilməməsi hələ də problem olaraq qalmaqdadır. Ümumiyyətlə, 1991-2022-ci illər
ərzində 3190 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, o
cümlədən 355 uşaq, 38 qadın mina qurbanı
olmuşdur. 2020-ci ilin noyabr ayından 2022ci ilin sentyabr ayınadək 242 nəfər mina qurbanı olmuş, onlardan 40 nəfər həlak olmuş,
202 nəfər ağır bədən xəsarətləri almışdır.
Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən hesab edirik ki, beynəlxalq hüququn hamılıqla
qəbul edilmiş norma və prinsiplərindən, o
cümlədən beynəlxalq humanitar hüquqdan, habelə BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərindən irəli gələn öhdəliklərin
səmərəli icrasında ədalətli və dayanıqlı sülhün mühüm rol oynadığını, lakin sülh
prosesinə davamlı olaraq maneə yaradan
Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik-dini zəmində nifrət və işğalçılıq siyasətindən
hələ də əl çəkməməsi səbəbindən Cənubi
Qafqaz regionunda davamlı sülhün təmin
olunmasına daimi təhdid və təhlükənin
mövcud olduğu nəzərə alınmaqla təxirə
salınmadan aşağıdakı addımların atılması
olduqca vacibdir:
- Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri,
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mil-

li insan hüquqları institutları irqi, etnik,
dini və mədəni mənsubiyyətinə görə
azərbaycanlıların hüquqlarını kobud şəkildə
pozan Ermənistan Respublikası tərəfindən
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə,
o cümlədən, beynəlxalq humanitar hüququn
tələblərinə əməl olunması və daimi sülhün
bərqərar edilməsi istiqamətində birgə səylər
göstərməlidir;
- Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünə
hörmət bəsləməli, mülki əhalinin həyat və
sağlamlığı üçün təhlükə yaratmaqla yaşamaq, təhlükəsiz yaşamaq, sağlamlığın qorunması kimi fundamental insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına yönəlmiş
təxribatçı əməllərə tamamilə son qoymalıdır;
Azərbaycan
Respublikası
ilə
Ermənistan Respublikası arasında dövlət
sərhədinin dəqiqləşdirilməsi məqsədilə delimitasiya və demarkasiya prosesi obyektiv şəkildə həyata keçirilməli və regionun
siyasi-iqtisadi inkişafı baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edən sülh müqaviləsinin
bağlanması təmin edilməlidir;
Ümidvarıq ki, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların və sülhsevər dövlətlərin birgə
dəstəyi nəticəsində insan hüquqlarının
müdafiəsinə dair beynəlxalq müqavilələrdən
irəli gələn öhdəliklərin, o cümlədən,
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının, habelə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ermənistan Respublikasının
baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış 2020-ci il
10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli
birgə bəyanatların bütün müddəalarının
Ermənistan tərəfindən ardıcıl surətdə yerinə
yetirilməsinə və beləliklə də Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə nail olmaq mümkün
olacaq”.

“Erasmus+” proqramı
çərçivəsində iki beynəlxalq
təlimin açılış mərasimi olub

Sentyabrın 28-də “Erasmus+” 2 proqramının açılış mərasimi olub. Layihə
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin və “Gənclərin
İntellektual İnkişafına Yardım” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Şuşa ili”
çərçivəsində keçirilib.
Agentlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, layihənin
əsas məqsədi iştirak edən ölkələrdə miqrantların
və qaçqınların inteqrasiyasının alətləri, metodları və təcrübələrinin mübadilə yolu ilə beynəlxalq
dialoqu təşviq etməkdir.
Səfər zamanı müxtəlif ölkələri təmsil edən
gənclər təşkilatlarının nümayəndələri öz yurdyuvalarından 30 il ayrı düşmüş keçmiş qaçqın
və məcburi köçkünlərlə, həmçinin miqrantlarla
işləyən yerli və beynəlxalq qurumlarla görüşlər
keçiriləcək. Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təcavüzü nəticəsində bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün faktoru, eyni zamanda,
beynəlxalq təhlükəsizlik prizmasından problemin
məzmununu obyektiv qiymətləndirilməsi təlimlər
zamanı xüsusi müzakirə predmeti olacaq.
Belə ki, 9 gün davam edən layihə çərçivəsində
keçirilən təlimlər zamanı beynəlxalq iştirakçılara Azərbaycan təcrübəsinə əsaslanaraq qaçqın
və məcburi köçkünlərin sonradan adaptasiya
dövründə cəmiyyətə inteqrasiyası, sosial xidmət
paketləri, məşğulluq xidməti, onlara tətbiq olunan güzəştlər haqqında məlumat veriləcək. O
cümlədən “Sülh və birgəyaşayış modelinin formalaşdırılması modeli kimi Azərbaycan” adlı
paneldə Azərbaycanda tolerant yaşam şəraiti,
din və etiqad azadlığı, həmçinin sülhün carçısı
kimi əhalinin Böyük Qayıdış prosesində ictimai
iştirakçılığı haqqında müzakirələr təşkil olunacaq.
Təşkil edilən açılış mərasimində Prezident
Administrasiyasının Qeyri-hökumət təşkilatları
ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin sektor müdiri, Agentliyin Müşahidə Şurasının sədr müavini
Vüsal Quliyev, Qarabağ Dirçəliş Fondu İdarə
Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov,
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü İsrayıl
İsgəndərov, proqram çərçivəsində Azərbaycana
gələn müxtəlif ölkələrdən olan 90 nəfər gənc iştirakçı, media nümayəndələri və təşkilatçılar iştirak ediblər.

Tədbiri açıq elan edən “Gənclərin İntellektual
İnkişafına Yardım” İctimai Birliyinin sədri Röyal
İsmayılov layihənin proqramı haqqında geniş
məlumat verib.
Daha sonra çıxış edən Prezident Administrasiyasının Qeyri-hökumət təşkilatları ilə
iş və kommunikasiya şöbəsinin sektor müdiri,
Agentliyin Müşahidə Şurasının sədr müavini
Vüsal Quliyev Azərbaycana səfər edən gəncləri
salamlayıb və belə bir layihənin təşkili üçün
təşkilatçılara təşəkkür edib. V.Quliyev bildirib
ki, “Şuşa ili” çərçivəsində təşkil edilən belə bir
tədbirin əhəmiyyəti olduqca vacibdir. Proqram
çərçivəsində gənclər işğaldan azad olunmuş
Zəngilana səfər, o cümlədən Azərbaycanda
keçirəcəkləri məhsuldar görüşlər onlara ölkəmiz
haqqında real təəssüratın formalaşdırılmasına
təkan verəcək. Çünki beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsi həm də
Azərbaycan həqiqətlərinin, ölkəmizin ədalətli
mövqeyinin dünyaya yayılmasında böyük rol oynayır.
Qarabağ Dirçəliş Fondu İdarə Heyətinin
sədri Rəhman Hacıyev, Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədr müavini Fuad Hüseynov, Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi Müşahidə
Şurasının üzvü İsrayıl İsgəndərov çıxış edərək
layihənin əhəmiyyətindən danışıblar. Natiqlər
müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun erməni faşizmi üzərində qazandığı möhtəşəm Zəfərin
xalqımıza böyük sevinc və qürur hissi bəxş etdiyi, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması
nəticəsində məcburi köçkünlərin doğma yurda qayıtmasına imkan yarandığı, artıq Böyük
Qayıdışın başlandığını layihə iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıblar.
Sonda Qarabağ Dirçəliş Fondu İdarə
Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev təqdimatla
çıxış edib və fondun fəaliyyəti, həyata keçirdiyi tədbirlər, layihələr haqqında iştirakçılara
məlumat verib.
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Gələcək nəsillər bu şanlı
tarixlə fəxr edəcəklər

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Azərbaycan Prezidentinin nitqində
səslənən bu məqamla bağlı onu deyək
ki, tarixi Zəfərimiz təkcə silah gücünə
qazanılan qələbə deyildi, həm də
Azərbaycan diplomatiyasının misilsiz
uğuru, Silahlı Qüvvələrimizin döyüş ruhunun təntənəsi, Xalq-Prezident sarsılmaz birliyinin ifadəsi idi.
Məhz bu əsas amillər– dövlətimizin
başçısının müdrik diplomatiyası, xalqın
sıx vəhdəti, ordumuzun güc-qüdrəti,
haqq-ədalətin ölkəmizin tərəfində olması sayəsində Vətən müharibəsində işğalçıya sarsıdıcı zərbə vuruldu. Bir sözlə,
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
mübarizədə
qəhrəmanlıq
göstərən
əsgər və zabitlərimizin, arxa cəbhədə
çalışan mülki şəxslərin, bütövlükdə
xalqımızın əzm və iradəsi, bir yumruq
kimi birlik və həmrəyliyi düşmənin ağır
məğlubiyyəti ilə nəticələndi.
Ermənistanın bu müharibədə rüsvayçı məğlubiyyətlə üzləşməsində həm
də düşmənin Azərbaycan xalqının Qarabağ sevgisinin, Vətən məhəbbətinin nə
qədər güclü olduğunu dərk etməməsi
əsas rol oynadı. Dövlətimizin başçısının
vurğuladığı kimi, “onlar bilmirdilər ki, bu

gün Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan
vətəndaşı nəyə qadirdir. Bilmirdilər
ki, bizi o qələbəyə aparan həm gücümüzdür, texniki təchizatımızdır, həm
də mənəvi ruhumuzdur. Bilmirdilər ki,
Azərbaycan xalqı bütün bu illər ərzində
bir arzu ilə yaşayır ki, öz dədə-baba
torpağına qayıtsın. Bütün bu amillər və
digər amillər bu qələbəni şərtləndirdi”.
Burada mühüm bir məqama da
nəzər salmaq istərdik. Vətən savaşında qəhrəmanlıqla döyüşərək, şəhidlik
zirvəsinə ucalan igid övladlarımızın qisası döyüş meydanında alındı, qanları
yerdə qalmadı, bu isə onların yaxınları,
qohumları, bütün Azərbaycan xalqı üçün
təsəlli oldu.
İkinci Qarabağ müharibəsində həlak
olanların böyük əksəriyyəti gənc nəslin
nümayəndələri idi.
Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi “onların heç
biri Qarabağda olmamışdı, bu diyarı
görməmişdilər, amma onların qəlbində
yaşayan milli ruh, ədalət və Vətən sevgisi onları ölümə aparırdı...”.
Prezident İlham Əliyev Qaraxanbəyli
kəndinin yaxınlığında
abidənin də
şəhidlərimizin şərəfinə ucaldıldığını bildirib. Ölkə rəhbəri bu abidənin, bu qaya
parçasının adı çəkilən kənd və digər beş

yaşayış məntəqəsinin İkinci Qarabağ
müharibəsinin ilk günündə azad edildiyini, ilk şəhidlərinin də məhz burada,
bu yerdə şəhadətə qovuşduqlarını xatırladıb. Dövlətimizin başçısı daha sonra
deyib: “Bu abidənin yanında düşmənin
səngəri yerləşirdi. Bu istiqamətdə beşaltı müdafiə xətti mövcud idi. Azərbaycan
əsgəri, Azərbaycan zabiti bu müdafiə
xəttini və bundan sonrakı müdafiə
xətlərini yarmaq üçün ölümə gedirdi.
Sözün əsl mənasında, ölümə gedirdi, öz
canını fəda edirdi ki, üçrəngli Bayrağımız Şuşada və o vaxt işğal altında olan
digər bütün torpaqlarda dalğalansın. Öz
canını fəda edirdi ki, Azərbaycan xalqı
ləyaqətini bərpa etsin, ədaləti bərpa etsin və xalqımız öz torpaqlarına qayıtsın”.
Ölkə rəhbəri çıxışında bildirib ki,
Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun hər gün irəliləyərək, dayanmadan,
durmadan, usanmadan hərəkət edərək,
hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək
irəliyə-Zəfərə doğru getdi. Məhz belə
şücaətin, qəhrəmanlığın nəticəsində 44
gün ərzində 300-ə yaxın şəhər və kənd
düşməndən azad edildi. Düşmən isə
məcbur olub kapitulyasiya aktını imzalayaraq məğlubiyyəti ilə barışdı və o vaxt
hələ işğal altında olan torpaqlardan çıxmağa məcbur oldu.
Ordumuz müharibədə ləyaqətlə
davrandı. Azərbaycan Ermənistandan
fərqli olaraq, XXI əsrdə necə savaş
apardığını, döyüşlərdə müasir üsullara
üstünlük verdiyini, mülki əhaliyə, infrastruktura heç bir xətər yetirmədiyini,
cəmi 44 gün ərzində Ermənistan hərbi
birləşmələrini tamamilə sıradan çıxardığını bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu
möhtəşəm Zəfər isə xalqımızın böyüklüyü, qələbəyə inamı, yazının əvvəlində
vurğulandığı
kimi,
Xalq-Prezident
vəhdəti sayəsində reallaşdı.
Qarabağ
münaqişəsinin
həll
edilməsinə, torpaqlarımızın erməni faşizminin əsarətindən xilas olunmasına
ölkə Prezidenti fəaliyyətində daim prioritet istiqamət kimi yanaşıb. Dövlətimizin
başçısı istər işğal illərində, istərsə də
postmünaqişə dövründə bu məsələnin
ədalətli şəkildə reallaşmasına bütün
gücünü, bilik və bacarığını yönəldib.
Əlbəttə, haqq mübarizəsində, qələbənin
qazanılmasında Xalq-Prezident birliyi
başlıca amilə çevrilib, qarşıya qoyulan
müqəddəs vəzifənin gerçəkləşdirilməsini
şərtləndirib. Təbii ki, Prezident İlham
Əliyevin ordu quruculuğunun sürətlə
aparılmasını, Silahlı Qüvvələrimizin

beynəlxalq standartlara uyğun qurulmasını, bununla bərabər, gənc nəslin
vətənpərvərlik, düşmənə nifrət, Vətənə
sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasını,
respublikamızın güclənməsi naminə
davamlı iqtisadi islahatların reallaşdırılmasını diqqətdə saxlaması xalqımızı
Zəfərə, uğura addım-adım yaxınlaşdırıb
və nəhayət, 30 illik mənasız danışıqlar
başa çatıb.
Beləliklə, haqq-ədalət, beynəlxalq
hüquq, BMT-nin məlum qətnamələri
hərbi güc yolu ilə həllini tapıb.
Azərbaycan bununla da bütün dünyaya
böyük və güclü xalq olduğunu nümayiş
etdirib, heç vaxt işğalla barışmaq fikrinə
düşmədiyini sübuta yetirib.
Yeri gəlmişkən,
istər işğal
dövründə,
istərsə
də
müharibə
günlərində Ermənistanla ədalətsizliyi
bölüşən qüvvələrin hərəkətləri göstərdi
ki, Azərbaycan təkcə qəsbkarla, dünya
erməniliyi ilə deyil, həm də bu ölkənin
himayədarları ilə müharibə aparıb və
bu mübarizədə parlaq qələbə əldə edib.
Bax, elə buna görə də dövlətimizin başçısının bildirdiyi kimi, savaşda tarixi
əhəmiyyətə malik Zəfər qazanılıb: “Biz
sübut etmişik ki, ölümə getməyə hazırıq, öldü var, döndü yoxdur. Müstəqillik
dövründə
vətənpərvərlik
ruhunda
yetişən gənclərimiz ölümə gedirdilər,
bilərəkdən ölümə gedirdilər Vətən uğrunda”.
Ermənistan işğal dövründə Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında
təbii sərvətlərimizi talamaqla bərabər,
kənd və şəhərlərimizi də Yer üzündən
silib. Tamamilə dağılan Ağdam xarici
ekspertlər, jurnalistlər tərəfindən Xirosimaya bənzədilib. Bütün infrastruktur
sistemi dağıdılıb, yaşayış evləri, inzibati binalar sökülərək, daşları satılıb.
Mədəni-tarixi abidələr xaraba qoyulub.
Məzarlıqlardakı qəbirlər qazılaraq, dünyasını dəyişən insanların qızıl dişləri
çıxarılıb. Vətən müharibəsindən sonra
hər bir xarici qonaq bütün bu rəzilliyin,
vəhşiliyin, barbarlığın şahidi olub.
Bax, elə bu erməni rəzilliyinə görə,
dövlətimizin başçısı haqlı olaraq bildirib ki, Azərbaycan İkinci Qarabağ
müharibəsində təkcə işğalçını yox,
faşizmi də məhv edib. Vətən savaşı
günlərində də düşmən cəllad xarakterini
bir daha büruzə verərək, şəhərlərimizi
ballistik raketlərlə atəşə tutub, dinc
sakinlərimizi qətlə yetirib.

S

entyabrın 27-də Dövlət Sərhəd Xidmətində (DSX) müqəddəs
torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad olunması uğrunda
Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, üçrəngli
Zəfər bayrağımızı azad edilən torpaqlarda dalğalandırmış, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə,
bütün şəhidlərimizə əbədi ehtiramın ifadəsi olan Anım Gününün
ikinci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib.
Vətən müharibəsi zamanı Dövlət
Sərhəd Xidmətinin qarşısında müzəffər
Ali Baş Komandanımız tərəfindən qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının uğurla icra
olunduğu, Azərbaycan sərhədçilərinin
qəhrəmanlıq və şücaət göstərmələri
qeyd edilib.
Torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda apardığımız haqq savaşında Silahlı Qüvvələrimizin, o cümlədən DSXnin heyəti arasında şəhidlik zirvəsinə
yüksələn hərbçilərin fədakarlığının yad-

xatirəsini tərənnüm edən “Dəmir yumruq” abidə kompleksinin açılışını edib.
Sonra tədbirdə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş
hərbi qulluqçuların əziz xatirəsi hərbi orkestr tərəfindən “Təzim” marşının ifası
ilə bir dəqiqəlik sükutla anılıb.
General-polkovnik Elçin Quliyev
tədbirdə
tariximizin
ən
böyük
sərkərdəsi, Azərbaycan Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
“Dəmir yumruq” əməliyyatı nəticəsində
30 illik işğala son qoyularaq ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunduğunu, 44
gün davam edən Vətən müharibəsinin
Azərbaycan Respublikasının Ermə
nistan üzərində parlaq qələbəsi ilə
başa çatdığını, tarixi Zəfərimizin təmin
edildiyini vurğulayıb.

daşlardan heç bir zaman silinməyəcəyi,
axıtdıqları qanları ilə müqəddəs torpaqlarımızı
Vətənə
qovuşduran
qəhrəmanlarımızın əziz xatirələrinin hər
zaman qürur və ehtiramla yad ediləcəyi,
onların gələcək nəsillərə qoyduğu
qəhrəmanlıq mirasının daim uca tutulacağı vurğulanıb.
DSX-nin bütün hərbi hissə və
bölmələrində Anım Gününün ikinci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlərin keçirildiyi qeyd edilib, həmçinin şəhidlərin
xatirələrinin
əbədiləşdirilməsi,
onların ailələrinin və qazilərin sosial
müdafiəsinin dövlət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən olduğu bildirilib.
Vətən müharibəsində işğalçı düşmən
qüvvələrinə qarşı fədakarlıqla döyüşən
sərhədçilərin bu gündə səngərdə və
sərhəddə böyük əzmlə xidmət apar-

dıqları, ərazi bütövlüyü bərpa edilmiş
ölkəmizin bütün hüdudları boyunca
dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığının
qətiyyətlə təmin olunduğu, milli maraqlarımızın ən yüksək səviyyədə müdafiə
edildiyi ifadə olunub.
Tədbirdə Prezident, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin 2007-ci il
12 iyun tarixli sərəncamı ilə yaradılmış
Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının
vətəninə, xalqına və dövlətinə sadiq
peşəkar sərhədçi zabitlərin yetişdiril
məsində əhəmiyyətli rolu qeyd edilib.
Vətən müharibəsində ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpa olunduğu
müqəddəs savaşda DSX-nin qarşısında
qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının layiqincə
icra edildiyi, Azərbaycan sərhədçilərinin
göstərdikləri igidlik nümunələri vurğula-

əbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 sentyabr
2022-ci il tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə “Media Reyesterinin aparılması qaydaları” təsdiq edilmişdir. Medianın İnkişafı Agentliyinin Media Reyestri
xidmətinin rəhbəri Cahangir Həsənli yeni yaranacaq media subyektlərinin reyestrə
daxil olma məsələsi ilə bağlı KİV-ə açıqlamsında bildirib:

Yeni media subyektlərinin
reyestri necə aparılacaq?
– “Media haqqında” qanunun 62.2-ci və
62.3-cü maddələrinə əsasən, çap mediası və
onlayn media subyekti fəaliyyətə başlamazdan 7 gün əvvəl Media Reyestrinin aparılması
qaydalarına uyğun olaraq Agentliyə müraciət
etməlidirlər. Daha sonra onların müraciətlərinə
qeyd edilən qanunvericiliklə nəzərdə tutulan qaydada və müddətdə baxılaraq müvafiq
məlumat veriləcək.
Qanunun 78.3-cü maddəsinə görə isə qanun qüvvəyə minənədək fəaliyyət göstərən
çap mediası və onlayn media subyektləri
Media Reyestri formalaşdığı tarixdən 6 ay
müddətində Agentliyə müraciət etməlidir.
Beləliklə, hazırda fəaliyyət göstərən media
subyektlərinin reyestrə müraciət etmək üçün
6 ay vaxtı olacaqdır.
Audiovizual
media
subyektləri
isə
fəaliyyətə başlamaq üçün Audiovizual Şuradan lisenziya almalıdırlar. Qanuna görə,
onların məlumatlarının Media Reyestrinə daxil edilməsi də Audiovizual Şuraya həvalə
olunub. Odur ki, məhz Şuranın müvafiq
müraciətindən sonra Medianın İnkişafı Agentliyi həmin subyektləri Media Reyestrinə
daxil edəcək və onlara Media Reyestri
Şəhadətnaməsi verəcək.
Media Reyestri xidmətinin rəhbəri
jurnalistlərin Media Reyestri ilə bağlı açıqlamasında isə qeyd edib ki, bunun üçün

qanunla nəzərdə tutulan tələblərdən biri
onun ali təhsilinin vacib olmasıdır:
– Bu tələb jurnalistika sahəsində ali təhsilin
olmasını nəzərdə tutmur, yəni istənilən sahədə
ali təhsil almış şəxs bu tələbə uyğun hesab
edilir. Bu yanaşma beynəlxalq təcrübədən irəli
gəlir. Belə ki, dünyada kifayət qədər məşhur
media nümayəndəsi var ki, ixtisası tamamilə
fərqlidir.
O ki qaldı fərqli ixtisas sahiblərinin jurnalistika baxımından peşəkarlığı məsələsinə,
həmin şəxsin Media Reyestrinə qəbul olunması üçün tələblərdən biri də jurnalistika
sahəsində, ən azı 3 il təcrübəyə malik olmasıdır. Düşünürük ki, 3 illik təcrübə onun bu
peşənin xüsusiyyətlərini mənimsəməsi üçün
kifayət edər.

“Xalq qəzeti”

Dünya azərbaycanlıları Vətən müharibəsi
şəhidlərini ehtiramla yad ediblər

D

ünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor
təşkilatları 27 Sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar çoxsaylı tədbirlər keçirib,
şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Bu barədə Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsindən mediaya verilən məlumatda bildirilir:

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Qalib ordunun “Dəmir yumruğ”u
DSX-nin
mətbuat
mərkəzindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev, Vətən
müharibəsində xalqımızın yenilməzliyini,
Prezident, Silahlı Qüvvələrin müzəffər
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
ətrafında xalq-dövlət-ordu birliyinin sarsılmaz vəhdətini, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin qüdrətini,
Zəfərimizi və şəhidlərimizin əziz

X
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nıb, “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görülmüş sərhədçilər sırasında 4 hərbi qulluqçunun Dövlət Sərhəd
Xidməti Akademiyasının məzunu olması
xüsusi olaraq bildirilib.
Çıxışda dövlətimizin ərazi bütövlüyü
təmin edildikdən, Ermənistanla dövlət
sərhədi işğaldan azad olunduqdan sonra bu ərazilərdə dövlət sərhədlərimizin
mühafizəsinə DSX-nin Akademiyasının məzunu olan sərhədçi-zabitlərin öz
önəmli töhfələrini verəcəklərinə, milli
maraqlarımızın təmin edilməsi üzrə bütün tapşırıqları ən yüksək səviyyədə icra
edəcəklərinə əminlik ifadə olunub.
Anım mərasiminin sonunda Dövlət
Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti Vətən
müharibəsinə həsr olunmuş “Dövlət
xətti” sənədli filmini izləyib.

Şimali İrlandiyanın Belfast şəhərində yaşayan Azərbaycan icması 27 Sentyabr Anım
Günü ilə əlaqədar məlumatlandırma akiyası
keçirib.
Parlament binasının (Stormont) önündə
baş tutan aksiya Britaniya Azərbaycanlıları
Koordinasiya Şurasının Şimali İrlandiya üzrə
əlaqələndiricisi Pərvanə Ağazadənin təşkilatçılığı
ilə gerçəkləşdirilib.
Aksiya zamanı 44 günlük Vətən müha
ribəsinin tarixi, Ermənistanın hərbi-siyasi
rəhbərliyinin göstərişi ilə cəbhə xəttindən uzaqda
yerləşən Gəncə, Bərdə və digər şəhərlərimizdəki
yaşayış məntəqələrinin raketlərlə bombardman etməsi, eləcə də Ermənistanın törətdiyi
təxribatlar barədə məlumatı əks etdirən bukletlər
yerli sakinlərə paylanılıb.
Helsinkidə fəaliyyətə başlayan Azərbay
can Evində 27 Sentyabr Anım Günü ilə
əlaqədar Vətən müharibəsi şəhidləri yad edilib.
Şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş
guşədəki monitorda 44 günlük müharibədə həlak
olan şəhidlərimizin sayı göstərilib. Mərasimdə
torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, üçrəngli bayrağımızın işğaldan azad edilmiş
Qarabağda yenidən ucaldılması naminə canlarından və qanlarından keçmiş Vətən övladları
anılıb.
Monitorda Vətən müharibəsinin başlanma
sının birinci ildönümü ilə əlaqədar Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və ölkəmizin
Birinci
vitse-prezidenti
Mehriban
xanım
Əliyevanın iştirakı ilə Bakıda təşkil olunmuş
“Anım yürüşü”ndən fotolar, Qarabağın azadlıq
rəmzi olan “Xarı-bülbül” çiçəyinin təsviri nümayiş
etdirilib. Anım guşəsində güllər düzülüb, şamlar
yandırılıb.
İsveçin Höteborq şəhərində yaşayan
Azərbaycan icması 27 Sentyabr Anım Günü
ilə əlaqədar mərasim keçirib.
“Azərbaycan Qarabağ Azadlıq Mərkəzi”nin
və Höteborq Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı
ilə baş tutan mərasimdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən mərkəzin sədri Ülviyyə Nəcəfova və
başqaları bildiriblər ki, iki il öncə Ermənistanın
ölkəmizə qarşı başlatdığı hərbi təcavüzə Silahlı Qüvvələrimizin 44 günlük sarsıdıcı cavabı Azərbaycan dövlətinin tarixinə qızıl hərflərlə
həkk olunub: “Xalqımız heç zaman Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mübariz
övladlarımızın nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlığı
unutmayacaq! Azərbaycan Bayrağının işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda yenidən dalğalandırılması xalqımıza bəxş edilmiş misilsiz
səadətdir”.

Sonra şəhidlərimizə həsr olunmuş şeirlər və
mahnılar səsləndirilib. Tədbir çərçivəsində təşkil
edilən guşədə Vətən müharibəsi şəhidlərinə
həsr olunmuş fotomateriallar nümayiş etdirilib,
güllər düzülüb və şamlar yandırılıb.
Macarıstanda fəaliyyət göstərən Budapeşt Azərbaycan Evində də 27 Sentyabr Anım
Günü ilə əlaqədar mərasim keçirilib.
Tədbirdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Evinin rəhbəri İbrahim Səfərli xatırladıb ki, iki il öncə
– sentyabrın 27-də Ermənistanın xaincəsinə
Azərbaycana hücumu nəticəsində 44 günlük
Vətən müharibəsi başlanıb. Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı
Qüvvələrimiz 44 gün ərzində düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq, Azərbaycanın əzəli torpaqlarının 30 ilə yaxın çəkən erməni işğalına son
qoyub. Ölkəmizə parlaq qələbə qazandıran,
Azərbaycanın üçrəngli bayrağının yenidən Qarabağda ucaldılmasına səbəb olan şəhidlərimizin
və qazilərimizin qəhrəmanlığının heç bir zaman
unudulmayacağı vurğulanıb.
Sonra Macarıstanda yaşayan və təhsil alan
soydaşlarımız Kamil Şükürov (piano), Ramil Şükürov, Kamal Aslan və Nazim Musabəylinin ifasında şəhidlərimizə həsr olunmuş şeir və mahnılar səsləndirilib. Tədbir çərçivəsində anım guşəsi
təşkil edilib.
Niderlandın Rotterdam şəhərində 27 Sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
Benilüks
Azərbaycanlıları
Konqresinin
təşkilatçılığı ilə “Qarabağ” idman klubunun
ofisində baş tutan tədbirdə Azərbaycan və
türk icmalarının nümayəndələri iştirak ediblər.
Azərbaycanın Dövlət Himninin səsləndirilməsi
ilə başlayan tədbirdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, ruhlarına
dualar oxunub. Ardınca Vətən müharibəsindən
bəhs edən sənədli film nümayiş olunub.
Tədbirdə çıxış edən Benilüks Azərbaycanlıları
Konqresinin sədri Elsevər Məmmədov və başqaları Ermənistanın ölkəmizə qarşı başlatdığı hərbi
təcavüzə iki il öncə Silahlı Qüvvələrimizin 44 gün
ərzində sarsıdıcı cavab verməsindən, bu parlaq
qələbədən böyük qürur hissi keçirdiklərindən
söz açıblar. Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli hərbçilərimizin
Azərbaycan Bayrağını yenidən işğaldan azad
edilmiş torpaqlarımızda ucaltması tarixi ədalətin
bərpası kimi qiymətləndirilib. Şəhidlərimizin heç
bir zaman unudulmayacağı bir daha vurğulanıb.

Hazırladı:
T.RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”
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29 sentyabr 2022-ci il, cümə axşamı

Bakıda Azərbaycan Beyin
Mərkəzlərinin I Forumu keçirilib
böyük məsuliyyət düşür.
Prorektor diqqətə çatdırıb ki,
hazırda əsas çətinlik məlumatlara çıxışla bağlıdır. İnformasiya əldə etmək
asanlaşdırılmalıdır. İkinci çətinlik
maliyyə məsələsidir. Çünki keyfiyyət
və kəmiyyət bir-biri ilə əlaqəlidir.
Sosial mediadan da danışan
Fariz İsmayılzadə bildirib ki, gənc
analitiklərlə təlimlər aparılmalı, unudulmuş sahələrə diqqət artırılmalıdır.
İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı
direktoru Vüsal Qasımlı informasiya və texnologiya inqilabının beyin
mərkəzlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynadığını bildirib. Qeyd edib ki, yığcam
material və təhlillərə ehtiyac var.
Vüsal Qasımlı bildirib ki, dünya
təcrübəsinə baxdıqda, elm və təhsilin
əlaqəli və kompleks işləməsi çox
faydalıdır. Ölkəmizdə bu istiqamətdə
mühüm işlər aparılır.
Qeyd olunub ki, insanlar arasında

Sentyabrın 28-də Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin (BMTM) təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Beyin
Mərkəzlərinin I Forumu keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir
ki, əvvəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi
uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən
övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
“Azərbaycanda beyin mərkəzləri
və onların qarşısında duran
məsələlər” mövzusunda birinci panel
iclasında çıxış edən Beynəlxalq
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin
İdarə Heyətinin (BMTM) sədri
Fərid Şəfiyev bildirib ki, gündəlikdə
duran vacib məsələlərdən biri də
Azərbaycanda beyin mərkəzlərinin
fəaliyyətinin necə təşkil olunması ilə
bağlıdır. Bu sahədə yeni texnologiyalar, yeni trendlər nədir? Bununla bağlı təcrübələrini bölüşmək üçün xarici
beyin mərkəzlərinin nümayəndələri
də foruma dəvət olunublar. Beyin
mərkəzlərinin əsas işlərindən biri
də proqnoz verməklə bağlıdır. Bu
istiqamətdə bəzi problemlər mövcuddur. Dövlət qurumları ilə də
təmaslar çox vacibdir. Proqnoz
vermək gələcəkdə olan təhdidləri
təhlil etmək baxımından son dərəcə
vacibdir. Azərbaycanın ətrafında
çox mürəkkəb geosiyasi vəziyyəti
müşahidə edirik. Təbii ki, gündəlikdə
bu məsələlərlə bağlı müvafiq proqnoz vermək və araşdırma aparmaq
mövzusu da yer alıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının
Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və
kommunikasiya şöbəsinin müdir
müavini Səadət Yusifova qeyd edib
ki, düz iki il əvvəl - 2020-ci ilin eyni
günlərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusu ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpası yürüşünə
başlayıb və Zəfər bayrağını Şuşaya
sancıb. Bu, tarixə Vətən müharibəsi
kimi düşüb. Şanlı 44 gün dövlət,
ordu və xalq birliyinin, milli ruhun
təntənəsidir.
Səadət Yusifova diqqətə çatdırıb ki, xalqımız misilsiz Zəfərə imza
ataraq, 30 il tapdalanan ədaləti,
beynəlxalq hüququ və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa edib. Torpaqlarımızı 30 illik işğaldan canı, qanı bahasına azad edən, Zəfər sevincini bizə
yaşadan şəhidlərimizin əziz xatirəsini
qürurla yad edirik.
Bildirilib ki, müasir dünyamızda
beynəlxalq münasibətlər
mürəkkəbləşməkdə davam edir və
getdikcə daha çox gözlənilməz,
proqnozlaşdırıla bilməyən xarakter alır. COVID-19 pandemiyası,
Ukraynada müharibə, regional
münaqişələrin yenidən alovlanması, qlobal siyasi-iqtisadi böhranın
doğurduğu sosial narazılıq dalğası, iqlim dəyişməsi, təbii və texniki
kataklizmlər kimi qlobal çağırışlara
cavab verilməsi zərurəti dövlətlərin,
beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq
ictimaiyyətin və beyin mərkəzlərinin
birgə səylərini şərtləndirir. Beyin
mərkəzləri akademik dairələrlə
hakimiyyət, hökumətlə vətəndaş
cəmiyyəti arasında vasitəçi rolunu
oynayır. Bu, dövlət orqanları ilə
elmin sıx əməkdaşlığına, dövlət
siyasətinə töhfə verməyə, qlobal
proseslərə strateji baxış formalaşdırmağa imkan yaradır, daha səmərəli,
düşünülmüş siyasət yürütməyə, milli
maraqların təmin edilməsi ilə bağlı
elmi əsaslandırılmış qərarların qəbul
olunmasına yardım edir. Həmçinin
qloballaşma və müasir texnologiyaların sürətli inkişafı nəticəsində
dünyanın “kiçilməsi”, informasiyaya
dövlət inhisarının aradan qalxması yeni qeyri-dövlət aktorlarının, o
cümlədən də beyin mərkəzlərinin
rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
Beyin mərkəzləri dövlətin “gələcəyin
idarə edilməsi” strategiyasının
tərkib hissəsi olmaqla, həm də

dövlət idarəçilik sisteminin aparıcı
komponentinə çevrilir.
Prezident Administrasiyasının
rəsmisi deyib ki, hazırda beynəlxalq
münasibətlər sistemində mövcud
formulların dəyişdiyini görürük.
Son illərə qədər beynəlxalq
münasibətlərin, demək olar bütün aktorları öz xarici və daxili siyasətlərini
çoxdəyişənli formullar əsasında
qurur, bu dəyişənlər arasında balans
qurmağa qismən də olsa, nail olurdular. Hazırda beyin mərkəzlərinin
üzləşdiyi çətinliklərdən biri də onların
ənənəvi mövzulara və problemlərə
deyil, konkret ölkələrə fokuslanmasıdır. Bu yanaşma ayrı-ayrı ölkələr üzrə
dar ixtisaslaşma yaratsa da, müasir
dünyadakı transsərhəd xarakterli
məsələləri bütövlükdə, daha geniş
miqyasda qiymətləndirmək üçün
kifayət deyil, qlobal prosesləri dərk
etmək imkanlarını məhdudlaşdırır.
İnformasiya texnologiyalarının və sosial medianın inkişafının
məlumatların mübadiləsi prosesini sürətləndirdiyini vurğulayan
S.Yusifova deyib ki, bu sahədə
yeni aktorlar formalaşıb (blogerlər,
influenserlər və s.). İnformasiya
texnologiyalarının inkişafı məlumat
bolluğu yaradaraq məlumatın toplanmasını daha da sadələşdirib. Lakin
bununla bərabər, dezinformasiyanın və feyk xəbərlərin yayılması da
kəskin artıb.
“Köhnə oyun qaydalarının
işləməməsi, yenilərinin isə hələ
formalaşmaması hazırkı qlobal
təlatümləri daha da həssas edir. Biz
yeni çoxqütblü dünya düzəninin,
təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasının başlanğıcındayıq. Ukrayna
müharibəsi fonunda artıq dünya
liderləri açıq şəkildə BMT sisteminin
islahatlarından danışmağa başlayıb,
lakin onu hələlik yalnız Təhlükəsizlik
Şurasının üzvlərinin sayının artırılmasında görürlər. Azərbaycan Prezidenti
öz çıxışlarında dəfələrlə BMT-də
islahatların zəruriliyinə toxunub,
Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarının
icrasında ikili standartların aradan
qaldırılmasına çağırıb”, - deyə Prezident Administrasiyasının rəsmisi
qeyd edib.
Səadət Yusifova bildirib ki, son
bir neçə ili Azərbaycanda beyin
mərkəzlərinin bumu adlandırmaq olar. Bu da sözsüz ki, dövlət
siyasətinin müxtəlif istiqamətləri ilə
bağlı müstəqil ekspertizaya, obyektiv qiymətləndirməyə, proqnozlaşdırmaya və müvafiq həllərin təklif
edilməsinə tələbatın artmasından
irəli gəlir. Qeyd olunub ki, ABŞ-ın
Pensilvaniya Universitetinin “Global
go to think tank” 2020-ci il hesabatına görə, dünyada 11 min 175 beyin
mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan
20-si Azərbaycandadır. Müqayisə
üçün qeyd edək ki, 2008-ci ildə
“Global go to think tank”in ilk hesabatında Azərbaycanda 13 beyin
mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyi qeyd
olunurdu. Bu rəqəmlər özlüyündə
beyin mərkəzlərinin Azərbaycanda inkişafını göstərir. Lakin Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən heç də bütün
beyin mərkəzləri bu qiymətləndirmə
sisteminə daxil olmadığından
rəqəmin daha böyük olduğunu
deməyə əsas verir.
Diqqətə çatdırılıb ki, son illər
Azərbaycanda beyin mərkəzi kimi
fəaliyyət göstərmək istəyən qeyrihökumət təşkilatlarının sayı da
artmaqdadır. Hazırda QHT statusunda fəaliyyət göstərən beyin
mərkəzlərinin sayı 30-a yaxındır.
Onlardan 20-yə yaxını dövlətlə sıx

Azərbaycan və Rusiyanın
XİN başçıları üçtərəfli bəyanatların
icra vəziyyətini müzakirə ediblər

Sentyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramovla Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov
arasında telefon danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər
bölgədə mövcud olan hazırkı vəziyyəti, o
cümlədən üçtərəfli bəyanatların icrası ilə
bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

Telefon danışığı zamanı, həmçinin iki
dövlət arasında əməkdaşlıq gündəliyinin
aktual məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub

əməkdaşlıq edənlər, digər 10-a
yaxını isə tam müstəqil və ya siyasi
qüvvələrə bağlıdır.
“Hazırda bizim qarşımızda
postmünaqişə problemlərinin həlli,
azad olunmuş ərazilərdə bərpaquruculuq işləri və ora məcburi
köçkünlərin qayıdışı kimi ciddi çağırışlar durur. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərimizin bərpası və yenidən
qurulması istiqamətində irimiqyaslı
işlər aparılır. Bu proses özlüyündə
beyin mərkəzləri üçün əvəzedilməz
tədqiqat mövzusu və fəaliyyət
istiqamətidir”, - deyə S.Yusifova
bildirib.
Sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin
sədri Zahid Oruc müstəqillik tarixində
Azərbaycan Beyin Mərkəzlərinin ilk
dəfə keçirilən Forumunun müqəddəs
Vətən müharibəsinin başlamasının
ikinci ildönümünə təsadüf etməsini
hazırkı regional və beynəlxalq çağırışlar fonunda mühüm hadisə kimi
dəyərləndirib. Bildirib ki, bəşəriyyətin
yeni dünya düzəni ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda dövlətimiz yerləşdiyi
coğrafiyada son üç əsrdə heç vaxt
indiki qədər güclü olmayıb. Soyuq
müharibədən qanlı savaşlara keçidin simvolu olan Birinci Qarabağ
müharibəsi 30 il əvvəl bir imperiyanın
çöküşünün rəmzi idisə, indi dünyada dəyişiklikləri sürətləndirən Vətən
müharibəsi yeni təhlükəsizlik arxitekturasının müjdəçisidir. Əlbəttə, xalqımızın uzun illər can atdığı və sonda
qazandığı Qələbə dünyada bütün
savaşları ədalətlə bitirmək üçün nadir
nümunədir.
“Bizim ən böyük beyin mərkəzimiz
ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyəti
və siyasi irsi, Zəfərimiz, Prezident
İlham Əliyevin qələbə modelidir.
Qoca tarix sübut edir ki, güclü silahlar
deyil, beyinlər, parlaq zəkalar qalib
gəlir. Ona görə də Zəfəri beyinlərə
yazan mərkəzlərə çevrilmək ən
böyük vəzifəmizdir”, - deyə Z.Oruc
əlavə edib.
Paytaxt Bakıda və Azərbaycanda
gördüyü dəyişikliklərin onu çox sevindirdiyini vurğulayan Avrasiya Araşdırmalar Mərkəzinin (AVİM) direktoru
türkiyəli diplomat Alev Kılıç bugünkü
müzakirələrin faydalı olacağına
əminliyini bildirib.
Diplomat deyib ki, Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında sülh sazişi hələ
də imzalanmayıb. Bütün bunların
günahkarı təbii ki, kənardan olan manipulyasiyalara uyan Ermənistandır.
İnanırıq ki, Ermənistan nəhayət
sağlam qərar verə biləcək və sülhə
gələcək.
“Cənubi Qafqaz əlverişli coğrafi mövqedə yerləşir və biz də bu
regionun bir parçasıyıq. Sülh və
davamlı inkişaf naminə səylərimizi
birləşdirməli və yol xəritəmizi
müəyyənləşdirməliyik”, – deyə Alev
Kılıç əlavə edib.
ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə çıxışında dünyamızın
sürətlə dəyişdiyini qeyd edib. Vurğulayıb ki, qlobal problemlər fonunda
sosial tədqiqat mərkəzlərinin üzərinə

sosioloji sorğuların keçirilməsi rəyi
öyrənmək baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Beyin
mərkəzləri data, yəni, material
əsasında dövlət idarəçilik orqanları
ilə əlaqəli işləməlidir.
Sosial mediaya toxunan Vüsal
Qasımlı sosial şəbəkələrin cəmiyyətin
barometri rolunu oynadığını diqqətə
çatdırıb. Bildirilib ki, data yaradılıb
və istifadəyə açıqdır. Yaxın vaxtlarda
Bakıda, Gəncədə və Şuşada bununla
bağlı tədbirlər keçiriləcək.
Forum işini “Vətən
müharibəsindən sonra Cənubi Qafqaz evinin qurulmasına xidmət edən
sülh prosesində beyin mərkəzlərinin
rolu”, “Azad edilmiş ərazilərdə
bərpa-quruculuq işləri, iqtisadi inkişaf
və Böyük Qayıdışla bağlı beyin
mərkəzlərinin töhfələri” və “Qloballaşan dünyada milli kimliyin qorunması
problemi” mövzularında panel iclasları ilə davam etdirib.
Panel müzakirələrində İslamabad
Strateji Araşdırmalar İnstitutunun
sədri, pakistanlı diplomat Xalid
Mahmud, Belçika Krallığının “New
Direction” beyin mərkəzinin icraçı direktoru Vitold de Chevilly, Beynəlxalq
Münasibətlər üzrə Eqmont Kral
İnstitutunun nümayəndəsi Bernard Siman, Strateji və Beynəlxalq
Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru
Eldar Namazov, Qafqaz Beynəlxalq
Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar
Mərkəzinin direktoru Araz Aslanlı,
Topçubaşov Mərkəzinin həmtəsisçisi
və direktoru Rusif Hüseynov, Qarabağ Dirçəliş Fondunun (QDF)
Fandreyzinq və Kommunikasiya
şöbəsinin müdiri Pərvin Məmmədova,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qarabağ iqtisadi rayonunun
işğaldan azad olunmuş ərazilərindəki
Xüsusi Nümayəndəliyinin böyük
məsləhətçisi Araz İmanov, STEM
Mərkəzinin həmtəsisçisi və direktoru
Orxan Yolçuyev, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru Mehriban İmanova, Azərbaycan
Respublikasının Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva,
Ekspertlər Şurasının üzvü Fərqan
Novruzov, Bakı Politoloqlar Klubunun
rəhbəri Zaur Məmmədov və digərləri
çıxış ediblər.
Xatırladaq ki, Forumun
keçirilməsində əsas məqsəd beyin
mərkəzlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması və onların fəaliyyətinin dövrün tələblərinə uyğun təşkil edilməsi,
dövlət qurumları və beyin mərkəzləri
arasında mütəmadi kommunikasiyanın və əməkdaşlığın qurulmasının
təmin edilməsidir.
Forum çərçivəsində aparılan
müzakirələr və verilən təkliflərin təhlili
növbəti addımlar üçün istiqamətlərin
müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradacaq. Forum, eyni zamanda, beyin
mərkəzlərinin cəmiyyətdə təbliği
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.

Sentyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov ilə Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu
arasında telefon danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər
bölgədə mövcud olan son vəziyyət üzrə
fikir mübadiləsi aparıblar. Postmünaqişə
mərhələsində bölgədə Azərbaycan tərəfindən
görülən tədbirlərin, o cümlədən geniş bərpa
və quruculuq işlərinin bölgənin sülh şəraitində

inkişafına xidmət etdiyi vurğulanıb.
Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin
aktual mövzularını, həmçinin Türk Dövlətləri
Təşkilatının Zirvə Görüşünə hazırlıq
məqsədilə İstanbulda keçirilməsi nəzərdə
tutulan nazirlər görüşü ilə bağlı məsələləri
müzakirə ediblər.

Ombudsman Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

A

zərbaycan
Respublikasının
İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Səbinə
Əliyeva Strasburqa
səfəri çərçivəsində
Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin sədri
Robert Spano ilə görüşüb.
Ombudsman Aparatından
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüş zamanı tərəflər arasında insan hüquqları sahəsində müxtəlif məsələlərə
dair qarşılıqlı müzakirə aparılıb.
S.Əliyeva Ombudsman Aparatı ilə Avropa Şurası arasında
əməkdaşlıq əlaqələrindən
danışarkən təsisatın ayrı-seçkilik
üzrə fəaliyyətinin gücləndirilməsinə
verilən dəstəyi də qeyd edib.
Ombudsman bu mövzuda paytaxt və regionlarda keçirilən
təlimlərdə vətəndaş cəmiyyəti
nümayəndələrinin də fəal iştirak
etdiyini diqqətə çatdırıb.
Ombudsman çıxışında informasiya əldə etmək hüququnun
təmininə nəzarət funksiyası ilə
bağlı fəaliyyətin genişləndirildiyini,
maarifləndirmə tədbirlərinin təşkil
olunduğunu və bu hüququn pozulması halları
ilə bağlı protokollar tərtib olunduğunu qeyd
edib.
Görüşdə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına uyğun olaraq, milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, bu sahədə ombudsman
tərəfindən verilmiş təkliflər barədə də danışılıb. Bununla yanaşı, ombudsman tərəfindən
Konstitusiya Məhkəməsinə müxtəlif
məzmunlu sorğular göndərildiyi nəzərə
çatdırılıb. S.Əliyeva, həmçinin ombudsmanın
illik məruzələrində verilən təkliflərin həyata
keçirilməsi ilə bağlı təcrübə haqqında da
geniş məlumat verib.
Ombudsman onu da bildirib ki,
postmüharibə dövründə Azərbaycanın azad

edilmiş ərazilərinə təhlükəsiz qayıdışa və
bərpa-quruculuq işlərinin tam sürətlə aparılmasına ən böyük əngəl Ermənistanın həmin
ərazilərdə basdırdığı minalar və onların düzgün xəritələrini təqdim etməməsidir. Bundan
başqa, qarşı tərəfin hələ də Azərbaycana 30
ilə yaxındır ki, itkin düşmüş hesab olunan
4 minə yaxın soydaşımız barədə məlumat
vermədiyi nəzərə çatdırılıb.
Görüş zamanı R.Spanoya ombudsman
təsisatının yeni hazırlanmış və xarici dillərə
tərcümə olunmuş hüquqi maarifləndirici
nəşrləri, habelə müharibə və postmüharibə
dövründə ombudsmanın fəaliyyətini əks
etdirən materiallar toplusu təqdim olunub.
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Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi
Gürcüstanın müdafiə naziri ilə görüşüb

Gürcüstana rəsmi səfəri çərçivəsində müdafiə nazirinin
birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi
general-polkovnik Kərim Vəliyev sentyabrın 28-də bu ölkənin
müdafiə naziri Cuanşer Burçuladze ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki,
Azərbaycan Respublikası müdafiə
nazirinin salamlarını Gürcüstanın
müdafiə nazirinə çatdıran

 eneral-polkovnik K.Vəliyev iki ölkə
g
arasında hərbi əlaqələrin yüksək
səviyyədə olduğunu vurğulayıb.
Görüşdə Azərbaycan-Gürcüstan
münasibətlərinin dostluq və qarşılıqlı etimad üzərində qurulduğu,
dövlət başçılarının mütəmadi
görüşlərinin əlaqələrimizin daha da
güclənməsinə təkan verdiyi qeyd
edilib.
Qarşılıqlı maraqlara cavab verən
bu münasibətlərin regionda sülhün,
sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin
olunmasına xidmət etdiyi bildirilib.
Tərəflər Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında hərbi əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsinin
vacibliyini xüsusi qeyd edib, maraq doğuran digər məsələlərə dair
ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.
Görüşdən sonra Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Tbilisinin
mərkəzindəki Qəhrəmanlar meydanını ziyarət edib və Gürcüstanın
ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olanların abidəsi önünə əklil qoyub.

Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında hərbi əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub
Gürcüstanda rəsmi səfərdə olan müdafiə nazirinin birinci
müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi generalpolkovnik Kərim Vəliyev sentyabrın 28-də bu ölkənin Müdafiə
Qüvvələrinin komandanlığını ziyarət edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə
rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. General-polkovnik K.Vəliyev
fəxri qarovulun önündən keçdikdən
sonra hər iki ölkənin Dövlət himnləri
səsləndirilib. Protokola uyğun olaraq
“Şərəf kitabı” imzalanıb.
Sonra general-polkovnik K.Vəliyev
Gürcüstanın Müdafiə Qüvvələrinin
komandanı general-mayor Giorgi
Matiaşvili ilə görüşüb.
İşgüzar şəraitdə keçən görüşdə
regionda sülhün və təhlükəsizliyin
təmin olunması məsələləri
müzakirə edilib, iki ölkə arasında
hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti
və inkişaf perspektivləri müzakirə
olunub. Tərəflər, həmçinin regional
iqtisadi layihələrin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinə, hərbi-texniki,
hərbi təhsil, hərbi tibb və digər
sahələrdə əməkdaşlığın daha
da genişləndirilməsinə dair fikir

mübadiləsi aparıblar. Saçxeri Dağ
Hazırlığı Məktəbində təşkil olunan
kurslarda Azərbaycan Ordusunun
hərbi qulluqçularının iştirakı və hazırlığının davam etdirilməsi müsbət
qiymətləndirilib.
Azərbaycan ilə Gürcüstan orduları arasında keçirilən birgə təlim,
konfrans və treninqlərin müntəzəm
xarakter daşıdığı, bu tədbirlərin həm
ikitərəfli və Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə üçtərəfli formatda, həm
də NATO çərçivəsində həyata
keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Görüşdə Azərbaycan, Türkiyə
və Gürcüstan hərbçilərinin iştirakı
ilə bu ilin oktyabrında keçiriləcək
“Qafqaz Qartalı-2022” xüsusi təyinatlı
bölmələrin birgə təliminə hazırlıq,
həmçinin gələn il ərzində keçirilməsi
nəzərdə tutulan “Eternity-2023”
kompüter dəstəkli komanda-qərargah
təlimi və “Qafqaz Qartalı-2023” birgə

Ukraynadakı münaqişədən sonra ilk dəfədir ki, strateji
transsərhəd infrastruktura − ümumi tutumu 110 milyard
kubmetr olan “Şimal axını” və “Şimal axını – 2” dəniz qaz
kəmərlərinə ciddi ziyan dəyib. Qəza zamanı hər iki kəmər
istifadə edilməsə də, onların içərisində yüz milyonlarla kubmetr
texnoloji qaz var idi. Həm Avropa ölkələri, həm də Rusiya
təxribatı ehtimal olunan səbəb hesab edir, lakin indiyədək
heç kəs qabaqcıl texniki vasitələr tələb edən hücumun
məsuliyyətini üzərinə götürməyib.
Danimarka Enerji Agentliyi sentyabrın 26-da günortadan sonra “Şimal
axını” boru kəməri sistemində üç qaz
sızması barədə məlumat verib. Qəza
Bornholm adasının cənub-qərbindəki
Danimarka iqtisadi zonasında və onun
şimal-şərqindəki İsveç iqtisadi zonasında qeydə alınıb. Danimarka hərbçiləri
Baltik dənizinin səthinə çıxan qazın
təxminən 1 kilometr diametrdə dalğavari dairə yaratdığını əks etdirən video
yayımlayıb. İsveç və Danimarka seysmoloqları da Rusiya qaz kəmərlərində
qaz sızması olan ərazilərdə partlayışlar qeydə alıblar. İsveç polisi hadisə ilə
bağlı istintaqa başlayıb. Məlumatlara
görə, Baltik dənizinin səthində 100
metrlik nəhəng qaz qabarcıqları yaradan “Şimal axını-2” qaz kəmərlərində
sızma təxribatın nəticəsi ola bilər.
Həm Rusiya, həm də Avropa
rəsmiləri sentyabrın 27-də verdikləri
açıqlamalarda qəzanın ən məntiqli izahının təxribat olduğunu təsdiqləyiblər.
Bu barədə, xüsusən, Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi
Dmitri Peskov, Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen və Polşanın Baş
naziri Mateuş Moravetski qeyd ediblər.
Polşanın Baş naziri əlavə edib ki, baş
verənlər “ehtimal ki, Ukraynada baş
verən vəziyyətin növbəti gərginləşməsi
deməkdir”. ABŞ dövlət katibi Entoni
Blinken hadisəni şərh edərkən bildirib ki, ilk məlumatlar bunun hücumun
və ya təxribatın nəticəsi ola biləcəyini
göstərir. Onun sözlərinə görə, əgər bu
təsdiqlənərsə, o zaman bu, açıq-aydın
heç kimin maraqlarına uyğun deyil.
Xatırladaq ki, Rusiyadan Avropaya
ildə 110 milyard kubmetrədək qaz nəql
etmək üçün nəzərdə tutulan “Şimal
axını” boru kəməri sisteminin tikintisi “Qazprom”a və Rusiyanın avropalı
tərəfdaşlarına təxminən 17 milyard
avroya başa gəlib. “Şimal axını” və
“Şimal axını-2” Rusiya ilə Avropa ara-

təliminin yüksək səviyyədə təşkili
barədə müzakirələr aparılıb. Bildirilib
ki, birgə hərbi təlimlər ordularımız
arasında qarşılıqlı uzlaşma və döyüş
hazırlığı səviyyəsinin artırılması,
habelə təcrübə mübadiləsinin aparılmasına geniş imkanlar yaradır.
Tərəflər hər iki dövlətin ərazi
bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyinin qarşılıqlı şəkildə dəstəkləndiyini
qeyd edib, ölkələrimiz arasında

münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsində olmasının hərbi
əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdirilməsi üçün əlverişli şərait yaratdığını və bu əməkdaşlığın hərbi qurumların maraqlarına cavab verdiyini
xüsusi vurğulayıblar.
Görüşdə Azərbaycan-Gürcüstan
hərbi əməkdaşlığının regionda
sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə yönəldiyi qeyd olunub.

dayandırılacağını elan etdikdən sonra
19,7 faiz artaraq 1 MVt üçün 207 avroya yüksəlib.
“Şimal axını” sistemindəki qəza
qarşıdan gələn qışda bu magistrallar vasitəsilə Avropaya hər hansı əlavə təchizatın mümkünlüyünü
çətinləşdirir. Belə ki, mütəxəssislər
bildirirlər ki, qazın borudan tam çıxması təxminən həftənin sonuna
qədər davam edə bilər. Bundan sonra

Bütün aparıcı KİV hadisə ilə bağlı
xəbərlər yayıb, lakin bu xəbər günün
əsas mövzusu olmayıb. Alman politoloq Hanna Notte bunu üç amillə izah
edir. Birincisi, ətraf mühitin mühafizəsi
orqanları hadisənin ətraf mühitə təsiri
baxımından ciddi narahatlığa əsas
olmadığını bildiriblər. İkincisi, “Şimal
axını” bir neçə həftədir qazsız qalıb,
“Şimal axını-2” isə işə salınmayıb.
Buna görə də, Almaniyada belə bir fikir geniş yayılıb ki, bu kəmərlər artıq
əhəmiyyətsizdir. Üçüncüsü, indi medianın diqqəti Ukraynadakı hadisələrə
yönəlib. Ekspertin fikrincə, Ukrayna
münaqiçəsindən əvvəl onların başına
belə bir şey gəlsəydi, Almaniyada reaksiya tamamilə fərqli olardı. Almaniya
rəsmiləri də hadisəyə təmkinlə yanaşırlar.
Bəs
“Şimal
axını”
boru
kəmərlərindəki son qəza Avropanın
enerji bazarına necə təsir göstərə
bilər?
Bu suala birmənalı cavab
vermək hələlik tezdir. Bununla belə,
Avropa Komissiyası (AK) qəzaların
mümkün nəticələrini və onların regiondakı ekoloji vəziyyətə və dəniz naviqasiyasına təsirini yoxlamağa başlayıb. AK-nin mətbuat xidməti izah
edib ki, ətraf mühit üçün ən böyük
təhlükə iqlim dəyişikliyinə və havanın
çirklənməsinə təsir edən metan sızmasıdır. Bundan əlavə, AK-nin mətbuat
xidmətinin nümayəndəsi Tim Makfi bildirib ki, “Şimal axını” və “Şimal
axını-2” qaz kəmərlərindəki qəzalar
Avropanın
yanacaq
təchizatının
təhlükəsizliyinə təsir göstərmir. Ancaq
bəzi ekspertlərin fikrincə, “Şimal axını”
qaz kəmərlərində fövqəladə vəziyyət
Avropa İttifaqını enerji təhlükəsizliyini
gücləndirmək və iqtisadi böhrana tab
gətirmək istiqamətində atdığı addımları çətinləşdirə bilər. Bununla belə, bəzi
mütəxəssislər düşünürlər ki, Avropa
ölkələri “Şimal axını” qaz borularının
perspekrivinə inanmamağa başlayıblar, məhz buna görə də, alternativ qaz
mənbələrinin “Köhnə dünya”ya daşınması üzərində işləyirlər. Odur ki, son
qəza və ya təxribatın Avropa qitəsinin
enerji təhlükəsizliyinə təsiri ciddi olmayacağı iddia edilir. Tam dolğun cavabı
isə, əlbəttə ki, zaman verəcək.

Qəza, yoxsa təxribat?

sında enerji müharibəsinin mərkəzində
idi. Ukraynada hərbi əməliyyatların
başlanmasına və “Şimal axını-2”nin
sertifikatının dondurulmasına görə
Avropa İttifaqının tətbiq etdiyi sanksiyalara cavab olaraq, Moskva Avropaya qaz tədarükünü tarixi minimuma
endirib. İndi Avropaya tədarük yalnız
Ukraynadan (gündə təxminən 42 milyon kubmetr), həmçinin “Türk axını”
vasitəsilə həyata keçirilir. Avropa Komissiyasının nümayəndəsi sentyabrın 27-də bildirib ki, “Şimal axını”nda
baş verən qəzaların “Avropada qaz
təchizatı üçün heç bir nəticəsi yoxdur”.
Bunu dolayısı ilə qaz qiymətlərinin dinamikası da təsdiq edir. Belə ki, Hollandiyanın TTF mərkəzi üzrə noyabr
fyuçersləri gün ərzində çox az artım
nümayiş etdirib və yalnız “Qazprom”
Ukrayna vasitəsilə tədarükün mümkün

“Qazprom” boru kəmərlərini yoxlamaq üçün gəmi seçməli, Danimarka
və İsveç hakimiyyət orqanlarından bu
iş üçün icazə almalıdır. Yalnız sorğuların həftələr, təmirin özünün isə aylar
çəkəcəyi güman edilir. Mütəxəssislərin
sözlərinə görə, qəzanın nəticələrinin
aradan qaldırılmasının dəyəri 200300 milyon avro ola bilər. Lakin çox
şey “Qazprom”un bu işə nə qədər tez
başlaya biləcəyindən və Danimarka və
İsveçin bu barədə razılaşıb-razılaşmamasından asılı olacaq. Qaz kəmərinin
hər qolunu doldurmaq üçün 177 milyon kubmetr texnoloji qazın lazım olduğu da bildirilir.
Avropada boru kəmərinə ilk reaksiyalarda, demək olar, ciddi fərqlər
müşahidə edilməyib. Məsələn, Almaniyada boru kəməri insidentlərinə
reaksiya kifayət qədər təmkinli olub.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah
rəisi Tbilisidə şəhid ailələri ilə görüşüb

Gürcüstana rəsmi səfəri çərçivəsində müdafiə nazirinin birinci müavini –
Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev
sentyabrın 28-də Azərbaycan səfirliyində olub. AZƏRTAC xəbər verir ki,
səfir Faiq Quliyev Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisinə səfirliyin
fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr və gördüyü işlər barədə məlumat verib.
Sonra general-polkovnik Kərim Vəliyev
səfirliyin binasında Gürcüstanda olan şəhid
ailələrinin üzvləri ilə görüşüb.
Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Səfir Faiq Quliyev çıxış edərək Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın Birinci
və İkinci Qarabağ müharibələri dövründə
Azərbaycan dövlətinə göstərdiyi dəstək və
yardımlardan söz açıb. Gürcüstandan olan
22 soydaşımızın şəhid olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, səfirlik Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandanın tapşırığına
əsasən şəhid ailələrinin qayğıları ilə maraqlanır, onların problemlərinin həllinə çalışır.
Diplomat Gürcüstandan olan şəhidlərimizlə
bağlı sənədli filmin çəkildiyini diqqətə çatdırıb, şəhidlərlə bağlı kitab hazırlandığını
vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, dövlətimiz harada
yaşamasından asılı olmayaraq bütün şəhid
və qazi ailələrinə diqqət və qayğı göstərir.
Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim
Vəliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan bu görüş
də məhz həmin siyasətin, diqqət və qayğının
bariz nümunəsidir.

General-polkovnik Kərim Vəliyev Gürcüstandan olan bəzi şəhidlərlə, o cümlədən
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı polkovnik İlqar
Mirzəyevlə bağlı xatirələrini bölüşüb. Baş
qərargah rəisi Gürcüstandan olan soydaşlarımızın Vətən müharibəsində əsl qəhrəmanlıq
göstərdiklərini və heç bir şəhidin diqqətdən
kənarda qalmadığını qeyd edib.
Bildirib ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi də Müzəffər Ali Baş Komandanın tapşırığına əsasən şəhid və qazi
ailələrinə xüsusi diqqət və qayğı göstərir.
Sentyabrın 27-də keçirilən Anım Günündə
nazirliyin rəhbər heyəti Şəhidlər xiyabanında şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət
edib, onların xatirəsini ehtiramla anıblar. Bu
görüşün məqsədi isə Gürcüstanda olan şəhid
ailələrinin qayğıları ilə maraqlanmaq, onların
problemlərinin həllinə yardım göstərməkdir.
Görüşdə iştirak edən şəhidlərin
valideynləri, qohumları və yaxınları göstərilən
diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq ediblər.
Sonra şəhid ailələrinə xatirə hədiyyələri
təqdim olunub.

Ermənistan tərəfindən açılan atəş
nəticəsində hərbi qulluqçumuz yaralanıb
Atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin bölmələri sentyabrın 28-i saat 18:00 radələrində
Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində
yerləşən bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, atəş
nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi
qulluqçusu İsgəndərov Nicat Hidayət oğlu
yaralanıb.
Hərbi qulluqçumuza lazımi tibbi yardım
göstərilir. Azərbaycan Ordusunun qeyd
olunan istiqamətdə dislokasiya olunan

bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri
görülüb.
“Baş vermiş insidentə görə bütün
məsuliyyət vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə
gərginləşdirməyə çalışan Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür”, –
məlumatda qeyd edilib.

MN: Ermənistan müdafiə nazirliyi
atəşkəsin məhz onlar tərəfindən
pozulması faktını gizlətməyə çalışır
Ermənistan tərəfinin minaatanlar və iriçaplı atıcı silahlardan atəş açmaqla
atəşkəsin Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən pozulması barədə
yaydığı məlumatlar yalandır.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, belə
məlumatlar yaymaqla Ermənistan müdafiə
nazirliyi atəşkəsin məhz onlar tərəfindən
pozulması faktını gizlətməyə çalışır.

“Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusunun
bölmələri yalnız qarşı tərəfin atəş nöqtələrinin
susdurulması məqsədilə adekvat cavab
tədbirləri görüb”, – məlumatda qeyd edilib.

Təxribat məqsədilə Kəlbəcər
istiqamətində basdırılan
növbəti minalar zərərsizləşdirilib
Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatı zamanı diversiya
qruplarının minaladıqları ərazilərin və təminat yollarının Azərbaycan
Ordusunun mühəndis-istehkam bölmələri tərəfindən təmizlənməsi prosesi
davam edir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
bildirilib ki, Kəlbəcər rayonunun Alagöllər
ərazisində aşkar edilən növbəti 259
ədəd piyada əleyhinə PMN-Э tipli mina
təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla
zərərsizləşdirilib.

Sentyabrın 28-dək Kəlbəcər rayonunun
Alagöllər ərazisi ümumilikdə 543 ədəd piyada
əleyhinə PMN-Э və 8 ədəd tank əleyhinə
TM-62M minasından təmizlənib.
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Azərbaycan Cənubi Qafqaza
sülh gətirilməsində israrlıdır

Bu qənaət BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının tribunasından da səsləndirildi
Amma otuz il ölkəmizin ərazilərinin
20 faizini işğal altında saxlayan, həmin
ərazilərdəki
ev-eşiklərimizi,
ictimai
əmlakımızı talan edib satan, şəhər
və kəndləri viranəyə çevirən, Xocalı soyqırımını törədən, bir milyon
azərbaycanlıya qaçqın-köçkün taleyi yaşadan, beynəlxalq aləmin çağırışlarına,
Azərbaycanın sülh danışıqları təkliflərinə
məhəl qoymayan Ermənistanın nümayiş
etdirdiyi quduzluğu görəndə inandım ki,
müharibə həyatın qaçılmaz qanunudur.
Biz o qanuna əməl etməsəydik, gələcək
nəsillər bizi bağışlamazdı. Azərbaycan
dövləti otuz illik səbir və təmkinin nəticə
vermədiyini görəndə həmin “qanuna
əməl etdi”.
Biz indi alman filosofun “sülh
müharibə edənlər arasında qurulan
xoşbəxtlik körpüsüdür” tezisinin öz
regionumuzda reallaşdırılmasına çalışırıq. Bunun üçün İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra yaranmış yeni
reallıqlar kifayət etməli idi. Ancaq çox
təəssüf ki, Ermənistan rəhbərliyi bütün
dünyanın qəbul etdiyi həmin reallıqları
tanımaq istəmir.
Bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramovun Nyu-Yorkda BMT Baş
Assambleyasının
77-ci
sessiyasının Ümumi Müzakirələri çərçivəsində
səsləndirdiyi bəyanatda da öz əksini
tapmışdır. Ölkəmizin baş diplomatı dünya ictimaiyyətinə xatırlatdı ki, son aylar ərzində Ermənistan və Azərbaycan
arasında birbaşa dialoq da daxil olmaqla təmaslarda dinamikanın artmasına baxmayaraq, Ermənistan tez-tez
təxribatlara əl atır, gərginlik yaradır və
Azərbaycanla davam edən normallaşma
prosesinə xələl gətirir.
Bəli, bu gün dünyada hamı görür ki, Azərbaycan qalib ölkə olsa da,
Ermənistanla diktə dilində danışmaq
istəmir, sülh təklifləri irəli sürür və qarşı
tərəfin bu təkliflərə münasibət bildirməsini
gözləyir. Xatırladaq ki, Azərbaycan
1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın –
əsasını ərazi iddiaları, beynəlxalq hüququn yanlış şərhi, uydurma tarixi
hekayələr və irqçi motivlər təşkil edən
təcavüzündən ciddi zərər çəkib. Hələ
o zaman BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
yekdilliklə Azərbaycanın suverenliyinə,
ərazi
bütövlüyünə
və
beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına öz dəstəyini ifadə etmiş
və bütün işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
ərazilərindən çıxarılmasını tələb etmişdi.
Baş Assambleya da belə etdi.
Bu
zaman
diqqət
yetirilməli
məqamlardan biri də BMT Təhlükəsizlik
Şurasının mövqeyi ilə bu beynəlxalq

2022-ci ildə şəhid ailəsi və müharibə əlillərinə
artıq 850 mənzil təqdim olunub

Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun
zəfər qazandığı Vətən müharibəsinin ikinci ilində də şəhidlərimizin ailələrinə,
müharibə əlillərinə sosial dəstək tədbirləri davam etdirilir.

Müharibə həyatın qaçılmaz
qanunu, sülh isə müharibə
edənlər arasında qurulan
xoşbəxtlik körpüsüdür.
Fridrix NİTSŞE

XIX

əsr alman filosofu Fridrix Nitsşenin bu ifadəsini
hələ tələbəlik illərində oxumuşdum. Açığı, o zaman
“Müharibə həyatın qaçılmaz qanunudur” ifadəsi ilə qətiyyən barışa
bilmirdim. Çünki müharibənin törətdiyi qan-qadalar, məşəqqət və
məhrumiyyətlərlə bağlı çox oxumuşdum və atamın əlində, qolunda
“yaşayan” faşist silahlarından qalmış qəlpələrin ona nə qədər əzab
verdiyini də görmüşdüm. Dörd-beş il od-alov arasında döyüşmüş
insanın övladı “müharibə həyatın qaçılmaz qanunudur” ifadəsi ilə
barışa bilməzdi. Amma…
təşkilatın təhsil, elm və mədəniyyət
sahəsində
xüsusi
təsisatı
olan
UNESCO-nun mövqeyinin üst-üstə
düşməməsidir. Belə ki, Təhlükəsizlik
Şurası hələ münaqişənin ilk illərində
Azərbaycanın
suverenliyinə,
ərazi
bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına
öz dəstəyini ifadə etmiş və bütün işğalçı qüvvələrin Azərbaycan ərazilərindən
çıxarılmasını tələb etmişdi. UNESCO
isə Azərbaycanın dəvətlərinə baxmayaraq, İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra ölkəmizə missiya göndərməkdən
imtina edir. Belə ki, ölkəmizin ərazisinin
Ermənistan tərəfindən işğalı 2020-ci ildə
başa çatsa da, hələ də UNESCO-nun
missiyası gəlməyib və Azərbaycan diplomatı BMT tribunasından həmin missiyanın göndərilməsi üçün növbəti çağırışı
dilə gətirir.
Çünki təxminən 30 il ərzində etnik
təmizləmə həyata keçirən Ermənistan
azərbaycanlıların geri qayıtmasının
qarşısını almaq və bu ərazilərin ilhaqını
təmin etmək məqsədi ilə beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozaraq,

Ermənistandan və üçüncü ölkələrdən
erməniləri kütləvi şəkildə ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərinə köçürməklə
qanunsuz
məskunlaşma
siyasətini
həyata keçirib. Bu isə hərbçilərin
dilində hərbi cinayət, hüquqşünasların
leksikonunda isə insan hüquqlarının
dövlət səviyyəsində pozulması kimi
qiymətləndirilir. Yəni əsrlər boyu həmin
ərazilərdə yaşamış azərbaycanlıların
bütün hüquqlarını əlindən alandan sonra onların ata-baba torpaqlarında da
müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş insanlar
məskunlaşdırılmışdı. Azərbaycan buna
imkan verə bilməzdi və vermədi.
Ermənistan rəhbərliyi 2020-ci il noyabrın 10-da bütün dünyanın gözü qarşısında üçtərəfli Bəyanata imza ataraq
öhdəliklər götürmüşdü. Elə dünyanın
gözü qabağında da həmin öhdəliklərin
heç birini yerinə yetirmir. Yəni regionda
sülhün bərqərar edilməsini əngəlləməyə
çalışır. Azərbaycan isə Cənubi Qafqaza sülh gətirilməsində israrlıdır. Elə ona
görə də xarici işlər nazirimiz BMT tribunasından xatırlatdı ki, Azərbaycan regional sülh, sabitlik və inkişafa sadiqdir:

“Ermənistan və Azərbaycan arasında
mehriban qonşuluq münasibətlərinin qurulması tamhüquqlu regional normallaşma yolu ilə təhlükəsiz, sabit və firavan
Cənubi Qafqazın qurulmasının açarıdır”.
Mütəxəssislərin fikrincə, regionda
sülhə nail olmağın əsas şərtlərindən biri
də Ermənistan ilə Azərbaycan arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiya və
demarkasiyası prosesinin başlanması,
nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin
açılması, o cümlədən, beynəlxalq
nəqliyyat şəbəkəsinin tərkib hissəsi
olan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması istiqamətində səylər göstərilməsidir.
Təəssüf ki, bu sahədə də lazım olan
təşəbbüsləri ancaq Azərbaycan tərəfi
göstərir. Ermənistan isə daim bu
təşəbbüsləri əngəlləməyə çalışır. Elə
son aylar ərzində də rəsmi İrəvan
ölkələrarası birbaşa dialoq da daxil olmaqla təmaslarda dinamikanın artmasına baxmayaraq, tez-tez təxribatlara əl
atır, gərginlik yaradır və Azərbaycanla
davam edən normallaşma prosesinə
xələl gətirir.
Bugünkü reallıqlar ondan ibarətdir
ki, Azərbaycan regionda gərginliyin
mövcudluğunda maraqlı deyil və ola
da bilməz. Çünki işğaldan azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpaquruculuq
işləri
həyata
keçirən
Azərbaycan regionda sülh və sabitlik
yaradılmasına çalışır ki, ölkəyə investisiya cəlb edilməsi çətinləşməsin. Elə son
hərbi əməliyyatlar da münaqişədən sonra irimiqyaslı investisiya, reabilitasiya və
yenidənqurma layihələrinin həyata keçirildiyi ərazilərə yaxın yerdə baş verib.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistanın hansısa cəhdinə,
səyinə,
çalışmasına
baxmayaraq,
Azərbaycan regiona sülh gətirilməsinə
nail olacaq. Bunu biz də istəyirik,
Ermənistan istisna olmaqla region
ölkələri də, elə Şimallı – Cənublu,
Şərqli – Qərbli bütün dünya da. Ona
görə də Ermənistanın fitnəkarlığı, riyakarlığı, terror və təxribatları ancaq bu
işğalçı ölkənin özünə ziyan və peşmanlıqlar gətirəcək.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Multikulturalizm Azərbaycanın tarixi-mənəvi sərvətidir
Bəs bir dövlətin inkişafı, yenidən inşa
edilməsi üçün o qədər də uzun olmayan, bir qərinəyə yaxın müddət ərzində
ölkəmizdə nələr baş verdi? Necə oldu
ki, xarici dövlətlərlə əlaqələrini bərpa
etmək bir kənara, hətta daxili sabitliyi təmin etməkdə aciz olan, yenicə
müstəqillik qazanan bir dövlət qısa zaman kəsiyində dünyanın hörmət etdiyi,
böyük nüfuza sahib, ən əsası, regionunun lider ölkəsinə çevrildi?
Azərbaycan nə qədər qədim
dövlətçilik ənənələrinə sahib
olsa da, Sovet imperiyasının
tərkibində o qədər korşalmışdı
ki, hətta ölkəmizdə öz dilində
danışan insana rast gəlmək belə
çətin idi. Ölkəmiz birdən-birə atıldığı qlobal siyasət meydanında
təcrübəsiz olsa da, xalqın qəti
tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan
ulu öndər Heydər Əliyev kifayət
qədər təcrübəli, soyuqqanlı və
uzagörən siyasətçi idi. Əvvəlki
abzasın sonlarında verdiyimiz
sualın cavabı da məhz budur:
Heydər Əliyev.
Ümummilli lider ölkəmizdəki
daxili sabitliyi təmin etmək üçün
bir çox islahatlar həyata keçirib. Əlbəttə,
bunlardan biri də, bugünkü mövzumuz
olan müxtəlif dinlərə mənsub olan insanların Azərbaycanda bərabər hüquqa sahib olmaları, ibadətlərini dövlətin
və digər dinlərin əleyhinə olmayacaq şəkildə istədikləri şəkildə yerinə
yetirmələrinə imkan yaradılmasıdır.
Əhalisinin böyük əksəriyyəti müsəlman
olan bir millətin, namaz qılmasına, quran
oxuyub, məscidə getməsinə əngəl olan
sovet rejimindən sonra bu humanist tövr
ölkəmizi bir addımda uzun illər irəliyə,
inkişafa apardı.
Tarixən multikultural dəyərlərin qorunduğu, müxtəlif dinlərə mənsub olan
insanların əmin-amanlıq şəraitində yaşadığı Azərbaycan həm öz tarixi ənənələri
ilə, həm də müasir dövrün tələbləri ilə
ayaqlaşdı ki, bu da inkişafı və daxili sabitliyi təmin edən ən böyük islahatlardan
biri oldu. Ulu öndər həm də sübut etdi
ki, ölkə daxilindəki sabitlik təkcə polis,
əsgər gücü ilə təmin edilmir. Heydər
Əliyevin bu yanaşması bizi təxminən altı
əsr əvvələ aparır. Belə ki, bir çox tarixçi üçün dünyanın gəlib-keçən ən böyük

Daha 50 şəhid ailəsi və müharibə
əlilinə yeni mənzillər təqdim olundu

A

zərbaycan dünyanın ən sabit ölkələrindən biridir. Bir çoxumuzun o qədər də dərindən anlaya bilmədiyi bu qavramı daha dəqiq
təhlil etmək üçün dünyada baş verən proseslərə nəzər salmaq
kifayətdir. Belə ki, dünyanın bir çox ölkələrində daxili çəkişmələrin
yaşandığı, kütləvi etiraz aksiyalarının, müxtəlif dini birləşmələrin bərabər
hüquq tələb etdiyi bir dövrdə Azərbaycan istər turistlər, istərsə də yerli əhali
üçün ən təhlükəsiz ölkələrdən biridir. Lakin bu daxili sabitlik bizim üçün
göydəndüşmə və yaxud kiminsə tərəfindən verilən pay deyil. Nisbətən yaşlı
nəsil ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkəmizdə baş verən hadisələri
yaxşı xatırlayır. Həmin dövrdə Azərbaycanda vəziyyət o qədər qarışıq idi ki,
insanlar hətta küçələrə belə, rahatlıqla çıxa bilmir, valideynlər övladlarını
məktəbə, universitetə göndərməkdən ehtiyat edirdilər.

sərkərdələrindən, aydınlarından biri olan
“Əbul Fəth” Fateh Sultan Mehmet xan
1453-cü ildə Konstantinopolu – İstanbulu fəth etdikdən sonra Qalata frenklərinə
verdiyi əhdnamədə bunları demişdi:
yerləri və göyü yaradanın adına, böyük
peyğəmbərimiz Məhəmmədin adına,
yüz iyirmi dörd min peyğəmbər adına,
babamın, atamın adına, oğullarımın başı
haqqına, qılınc haqqına and olsun ki, bu
gün mənim hökumətimə təslim olduqları üçün, dövlətimin digər ərazilərində
olduğu kimi, Qalatada da qanun və
azadlıqlar qalatalıların öhdəsinə buraxılır”. Əhdnamənin davamında xristian və
yəhudi əhaliyə dini öhdəliklərini əvvəlki
kimi yerinə yetirə biləcəklərini bildirən
Mehmet xan, həm də onlardan heç bir
əlavə verginin alınmayacağına söz vermişdi. Fateh Sultan Mehmetin altı əsr
əvvəl qələmə aldırdığı sətirlərin indi
“Xalq qəzeti”nin səhifələrində olması
qəribə görünsə də, ulu öndərin nə qədər
uzaqgörən, humanist, böyük şəxsiyyət
olduğunu göstərir.
Ölkəmizdə bütün dinlərə hörmətlə
yanaşılır. Dövlətin bu siyasəti insanla-

rın da gündəlik yaşamına sirayət edir.
Belə ki, bir neçə gün əvvəl şəxsi maraq səbəbindən paytaxtımızda yerləşən
kilsələri ziyarət edib, ibadətə gələn insanlar, rahiblər və kilisə əhli ilə söhbət
etmək fürsətim olmuşdu. Paytaxtımızda yerləşən bir neçə kilsəni ziyarət etdim. “Müqəddəs Bakirə Məryəm Ananın Məsum Hamiləliyi” kilsəsinə olan
ziyarətim isə bazar gününə təsadüf
etdi. Bildiyiniz kimi, həftənin yeddinci
günü xristianlar üçün müqəddəs gün
hesab edilir. Belə ki, onlar həmin günü
Məsihin dirilişi günü olaraq qeyd edirlər.
Bu səbəbdən orada daha çox insanla söhbət etmək şansım oldu. Kilsədə
təkcə ölkəmizdə yaşayan insanlar
deyil, həm də turistlər və ya müxtəlif
səbəblərdən ölkəmizdə olan insanlar
var idi. Mehmet xanın əhdnaməsi də
məhz onlarla söhbət edərkən ağlıma
gəldi. Söhbət əsnasında bəlli oldu ki,
əhalisinin böyük qismi fərqli dinlərə
mənsub olan ölkələrin demək olar ki,
heç birində digər dinlər üçün bu qədər
rahat şərait yaradılmayıb. Bütün bunları
eşidəndə istər-istəməz həm ulu öndəri,

həm də Prezident İlham Əliyevi xatırladım. Əslində, bu iki dahi siyasətçini böyük fateh Mehmet xanla müqayisə edə
bildiyim üçün çox qürurlandım. Çünki
onların ölkəmizdə yaratdığı şərait təkcə
hansısa bir dinə, siyasi ideologiyaya
və ya milliyyətə mənsub olan insanları
əhatə etmir. Heç kim bir digərini inandığı
dinə görə üstələmir. Bu gün Azərbaycan
hər kəs üçün rahat, əmin-aman şəraitdə
yaşamağın mümkün olduğu müasir bir
ölkədir. Kilsədən çıxanda ətrafa baxdım.
“Şəhərimiz necə gözəldir...”
Bəlkə bir çoxumuz gündəlik
işlərin təlaşından, məişət
qayğılarından və bəlkə də
tələskənlikdən bir neçə
saniyə durub Bakını seyr
etməyi çoxdan unutmuşuq.
Elə mən özüm də...
Ölkəmizdə dinlərə qarşı
bərabərlik təkcə xristianlara aid deyil. Heç kəs üçün
sirr deyil ki, dünyanın bir
çox ölkəsində fərqli dinlərə
mənsub insanların yaşadığı toplumlarda yəhudi
olmaq, rahat şəkildə dini
inancını ifadə etmək müşkül məsələdir. Lakin Azərbaycanda
yəhudilərin də rahat yaşayıb işləməsi,
dini ibadətlərini normal şəkildə icra
etmələri üçün hər cür şərait mövcuddur. Hətta yəhudi din adamları, dövlət
rəsmiləri hər fürsətdə Azərbaycanın
yəhudilərin yaşaması üçün İsraildən
sonra ən rahat və əmin-aman ölkə olduğunu dilə gətirirlər.
Prezidentimizin dəfələrlə ifadə etdiyi kimi, multikulturalizmin alternativi
yoxdur. Qeyd etmək yerinə düşər ki,
Azərbaycanda mövcud olan multikultural dəyərlərin dövlət tərəfindən mühafizə
edilməsi eyni zamanda ölkəmizin xarici
əlaqələrinin güclənməsinə, paralel olaraq nüfuzunun artmasına gətirib çıxarır.
Ölkəmizə bir gələn, bir də gəlmək istəyir.
Hər qonaq Azərbaycanın dostuna çevrilir. Ümid edirik ki, respublikamızda
hakim olan bu müsbət aura hər zaman
davam edəcək və Azərbaycan daha
yüksək inkişaf dinamikası ilə böyüyüb
güclənəcək.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Bunu Bakının Suraxanı rayonunda Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə və müharibə
əlillərinə daha 50 mənzilin təqdim olunması
zamanı əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Hidayət Abdullayev bildirib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, mənzillərin sənədlərini

əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin
müavini Hidayət Abdullayev və Xalq artisti
Mənsum İbrahimov təqdim ediblər.
Bildirilib ki, postmüharibə dövründə
mənzillə təminat proqramı 5 dəfə genişlənib,
bu gün verilən mənzillər də daxil olmaqla
3850 mənzil şəhid ailələri, müharibə əlilləri və
həssas təbəqədən olan digər şəxslərə verilib.
Ümumilikdə ötən dövrdə 12850 imtiyazlı şəxs
mənzil və ya fərdi evlə təmin edilib.
İlin sonunadək şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə 1500 mənzil və fərdi ev verilməsi
nəzərdə tutulub. Onlardan 500-ü regionlarda
inşa edilən fərdi evlərdir.
Yeni mənzillərdə ailələrin rahat yaşaması
üçün hər cür şərait yaradılıb.
Mənzil təqdim edilən şəhid ailələri və
müharibə əlilləri diqqət və qayğı ilə əhatə
olunduqlarına, bu gün isə tam təmirli yeni
mənzillərlə təmin edildiklərinə görə dövlət
başçısına öz minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 371 				

Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfin
dən mənzillərin hərrac vasitəsilə satışı
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
mənzillərin satışı və satışdan əldə olunan
vəsaitdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 11 aprel tarixli 1661 nömrəli
Fərmanının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
mənzillərin hərrac vasitəsilə satışı Qaydası”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi
qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci
bəndinə uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 372 				

Bakı şəhəri, 27 sentyabr 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi
netinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res
publikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal
nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının
dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının
dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018,
№ 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 10,
maddə 2169, № 11, maddə 2427; 2019, № 1,
maddə 148, № 2, maddə 332, № 4, maddələr
747, 748, 759, № 5, maddə 939, № 7, maddələr
1314, 1323, № 8, maddə 1473, № 12, maddələr
2047, 2055, 2061; 2020, № 1, maddə 84, № 2,
maddələr 185, 195, 219, № 3, maddələr 345,
375, № 4, maddə 488, № 8, maddə 1130, №
10, maddə 1267; 2021, № 1, maddə 94, № 2,
maddə 201, № 3, maddə 271, № 4, maddələr
392, 422, № 9, maddə 1053, № 10, maddə 1172,
№ 12, maddələr 1516, 1519, 1536, 1541; 2022,

№ 1, maddə 83, № 3, maddələr 266, 280, № 4,
maddə 396, № 5, maddə 545, № 6, maddələr
669, 681; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 23 avqust tarixli 324 nömrəli
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və
ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. “2404 12 000 2” və “2404 19 000 2” alt
yarımmövqelərinə aid sətirlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2404 12 000 2

2404 19 000 2

– – – birdəfəlik istifadə
üçün elektron siqaret,
qəlyan və onların
əvəzediciləri
– – – birdəfəlik istifadə
üçün elektron siqaret,
qəlyan və onların
əvəzediciləri

əd 15

əd 15

1.2. 2403 99 900 4 alt yarımmövqeyinə aid
sətir çıxarılsın.
2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz)
gün sonra qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 373 				

Bakı şəhəri, 27 sentyabr 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi
netinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res
publikasının ərazisinə gətirilən aksizli malla
rın aksiz dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 69; 2002,
№ 2, maddə 112, № 10, maddə 647; 2005,
№ 1, maddə 58, № 11, maddə 1069; 2013, № 7,
maddə 870; 2014, № 1, maddə 64, № 2, maddə
196; 2015, № 1, maddə 69; 2016, № 8, maddə
1444; 2017, № 7, maddə 1489, № 8, maddələr
1614, 1620, № 12 (II kitab), maddə 2521; 2018,
№ 3, maddə 585, № 10, maddə 2168; 2019,
№ 1, maddə 149, № 4, maddə 760, № 7, maddə
1348, № 8, maddə 1474; 2020, № 2, maddələr
194, 218; 2021, № 4, maddə 391; 2022,
№ 1, maddə 82, № 3, maddə 265, № 6, maddə
682; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 23 avqust tarixli 323 nömrəli
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz
dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. “2202 99 190 2” alt yarımmövqeyinə
aid sətrin “Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsinin 190.2-ci maddəsində göstərilən
aksizli malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun kodları” sütununda “2202
99 190 2” rəqəmləri “2202 99 180 2” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin;
1.2. “2403 99 900 1”, “2403 99 900 2” və
“2403 99 900 4” alt yarımmövqelərinə aid sətirlər
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
alışdırılmadan
2404 11 000 0 nəfəsə çəkilmək
üçün nəzərdə
tutulmuş tərkibində
tütün və ya bərpa
edilmiş tütün olan
məhsullar
2404 12 000 1 elektron siqaretlər
2404 19 000 1 üçün maye
2404 12 000 2 birdəfəlik istifadə
2404 19 000 2 olunan elektron
siqaret, qəlyan
və onların
əvəzediciləri

1000 ədəd
üçün
14 manat

1 litr üçün
100,0 manat
1 ədəd üçün
0,25 manat

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz)
gün sonra qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

29 sentyabr 2022-ci il, cümə axşamı

“Gözümü itirmişəm, torpağımı ki, itirməmişəm...”
“Xalq qəzeti” “Necəsən, qazi?” mövzusunda
üçüncü “dəyirmi masa”nı Ağstafada keçirmişdir
– Bu yay Səməd Vurğun adına
parkda
qazilərin
hamısını
çay
süfrəsinə dəvət etmişdim. O qədər
səmimi söhbətimiz oldu ki, üç saatın
necə gəlib keçdiyini hiss etmədim.
Bilirsiniz daha çox yadımda nə qaldı?
Onların hər birinin qüruru! Bir də ki,
Vətən sevgisinin hüdudsuzluğu...
Dəyirmi masada əyləşənlər altı
nəfərdi. Amma rayonda qazilərin sayı
çoxdur. 44 günlük Vətən Müharibəsi
zamanı Ağstafanın 52 şəhidi, 226
yaralısı olub. Yaralılardan 64 nəfərinə
artıq əlillik dərəcəsi təyin olunub və bu
proses hələ davam edir. Ona görə də
hər ay qazi statusu daşıyan müharibə
iştirakçılarının sayı dəyişir.
Söhbətə rayon icra hakimiyyətinin
Vətən müharibəsi iştirakçıları və
şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin
müdiri Ariz Qədiməliyev başlayır. Özü
müharibə iştirakçısıdır, neçə dəfə
yaralanıb. Bəlkə də buna görədir ki,
qazi yoldaşlarını bir kəlmədən başa
düşür, onların istəklərini, niyyətlərini,
arzularını çatdırır...
Ariz Qədiməliyev: - Bizim qazilərin
də təbii ki, məişət qayğıları, digər
problemləri var. Amma biz çalışırıq
ki, onları həll edək. Özləri də görür
ki, bu işlər rayon icra hakimiyyətinin
tam nəzarəti altındadır. Demirəm,
narazı qalanlar da olur, müvafiq iş
tapmayanlar da, əlillik dərəcəsini gec
alanlar da. Qazilərin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması
üçün
rayon icra hakimiyyəti başçısının
müvafiq sərəncamları var. Əlillik
dərəcəsi alan hər bir qazi həmin an ev
növbəsinə alınır. Məsələn, Qazi Amin
Musayev, Nurlan Məmmədov həm ev,
həm də avtomobillə təmin olunublar.
Yaşadıqları evi təmir elətdirmək
üçün ehtiyacı olan qazilərə tikinti
materialları alınmasında köməklik
göstərilir, müalicəyə ehtiyacı olan
qazilər “YAŞAT” Fondu tərəfindən və
icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən
müalicə almaq üçün dövlət və özəl
tibb müəssisələrinə göndərilir. Artıq
108 nəfər qazi və Vətən Müharibəsi
iştirakçısı
Özünüməşğulluq
Proqramına cəlb edilmişdir.
Qazilərlə tez-tez səmimi görüşlər
olur. Müraciət edən, köməyə ehtiyacı
olan imkanımız daxilində kənarda

T

əsəlli vermək istədim. Dedim ki, deyirsən bir gözün daha
görmür və heç vaxt da görməyəcək. Amma inan ki, heç
bilinmir. Sanki bu sözləri gözləyirmiş. Düz gözlərimin içinə
baxıb “lap bilinsin, gözümü itirmişəm, torpağımı ki, itirməmişəm”
dedi. Qəhər məni boğdu, görməsin deyə üzümü yana çevirdim.
Cəmi 20 yaşı olan, heç ailə qurmayan bir gəncin Vətən, Torpaq
təəssübkeşliyinə, qüruruna baxın! Bu görüşdən bir qədər qabaq
rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucovla söhbət edərkən
dediyi sözlər yadıma düşdü:

qalmır. Qazi Təbriz Hüseynovun
yaşadığı evdə 9 min manatlıq təmir
işləri aparılıb. Qazilərin bir çoxu
müvafiq işlə təmin olunmuş, işləmə
bacarığı olmayan qazilərin isə ailə
üzvlərinə müxtəlif təşkilatlarda iş
verilmişdir.
Şahin
İmamquliyev,
qazi:–
Oktyabrın
13-də
Kəlbəcər
istiqamətində
yaralandım.
Buna
qədər iki postu ələ keçirmişdik.
Amma üçüncü post uğrunda gedən
şiddətli döyüşdə ağır yaralandım.
Ayağımdan, çənəmdən, bədənimin
müxtəlif yerlərindən ciddi zədələr
aldım. Təxminən 8 saat huşsuz
olmuşam. Döyüş yoldaşlarım məni
necə çıxarıblar, heç xəbərim olmayıb.
Sağalandan sonra yalvardım ki, məni
qaytarın cəbhəyə, dedilər olmaz,
yaraların ciddidir.
Sağ olsunlar, bu iki ildə yalnız
dəstək görmüşəm, xoş söz eşitmişəm,

kömək əllərini uzadıblar. Bu gün
döyüşə çağırsalar həvəslə, uça-uça
gedərəm. İlham Əliyev kimi Baş
Komandanı olan hər bir əsgər mən
deyəni deyir. Bunu mən görmüşəm.
Gəlişi gözəl sözlər deyil.
Nurəddin Məmmədov, qazi: Məni, necə deyərlər, ən çox, yandıran
o oldu ki, Şuşaya qalxa bilmədim.
Doğrudur,
Xocavənd,
Füzuli,
Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etdim. Lakin noyabrın 5-də
yaralandım. İki gün huşsuz yatmışam.
Hazırda bədənimdə 2 qəlpə var.
Deyirlər tərpətmək olmaz. Zarafatla
deyirəm ki, qiymətli metaldırsa, qoy
qalsın. Oktyabrın 25-də könüllü
getmişdim...
Gələndən
qayğı
görürəm.
Özüm Qaçaq Kərəm adına kənd
orta məktəbində hərbi hazırlıq
müəllimiyəm.
Həyat
yoldaşıma
Ağstafa
Regional
Mədəniyyət

İdarəsində iş veriblər. Pensiya alıram,
Prezidentimizin təyin etdiyi təqaüd
verilir. Bizə ayrı nə lazımdır? Ona görə
də bu gün burada “çağırsalar cəbhəyə
uça-uça
gedərəm”
deyənlərin
səmimiyyətinə inanın. Çünki bu dövlət
göstərdi ki, şəhidinin də, qazisinin də
yiyəsidir.
Vüsal Qarayev, qazi: - Sərhəd
qoşunlarında
xidmət
etmişəm,
kəşfiyyatçıyam. Vətən müharibəsinin
ilk günlərindən cəbhədə olmuşam.
Cəbrayıl-Zəngilan
istiqamətində
gedən
döyüçlərin
iştirakçısıyam.
Oktyabrın
21-də
Zəngilandakı
postumuza hücum oldu. Lakin biz
düşməni qova bildik, xeyli itki verib
geri çəkildilər. Təəssüf ki, yaralandım,
daha döyüşə bilmədim.
Sağ olsunlar, qayğıma qalırlar.
Gəncədə birotaqlı mənzillə təmin
olunmuşam. Akkord şirkətlər qrupunda
mühafizəçi işinə götürüblər.
Qoşqar Quluzadə, qazi: –Bayaq
dedim, mən bir gözümü itirdiyimə
qətiyyən təəssüflənmirəm və narahat
da deyiləm. Sadəcə, Xocavənd
istiqamətində yaralandıqdan sonra
döyüşü davam etdirə bilmədiyimə
görə, həmişə özümü danlayıram:
“gərək başımı yana əyəydim, ya yerə
uzanaydım...” Nə isə, bunlar keçdi,
arxada qaldı. Geriyə baxanda, o
günləri xatırlayanda şəhid olan döyüş
yoldaşlarımı görürəm və qulaqlarımda
o səslər yenə eşidilir: “Vətən uğrunda,
İlham uğrunda irəli!”
“YAŞAT”
Fondunun
rayon
nümayəndəliyində işə götürüblər
məni, çox məmnunam. Çünki mənim
kimi qazilərin, yaralıların az da olsa
köməyinə gələ bilirəm. Bu mənə əlavə
stimul verir.
Namik İbrahimov, qazi: - Noyabrın
4-də Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə
yaralandım. Hazırda bədənimdə 5
qəlpə var. Düz 20 il hərbidə olmuşam,
hər bir çətinlik görmüşəm. Bəzən
eşidirəm ki, kimsə intihar etmək istəyir,
kimsə ağrılara dözmür və sair. Mənə
belə gəlir ki, yerlərdə bu cür keçmiş
döyüşçülərlə məşğul olmaq lazımdır,
onların
mənəvi-psixoloji
dəstəyə
ehtiyacı var...
“Dəyirmi
masa”
ətrafında
söhbəti yazdı:

B

Xalqımızın şanlı qəhrəmanlıq tarixi olan, Prezident, müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
möhtəşəm tarixi Zəfərlə başa vurduğu
44 günlük Vətən müharibəsinin başlanmasının ikinci ildönümü ilə bağlı
görüşdə çıxışına bu fikirlərlə başlayan nazir Sahil Babayev bildirib ki,
Vətən müharibəsində hərbçilərimiz
dünya hərb tarixinə həkk olunan misilsiz döyüş qabiliyyəti nümayiş etdirdi və 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı
altında qalmış doğma torpaqlarımızı
azad etdi. Nazirliyin 92 əməkdaşının
ailə üzvlərinin şəhidlik zirvəsinə
ucaldığını bildirən S.Babayev bütün
şəhidlərimizin xatirəsinin xalqımızın
qəlbində əbədi yaşayacağını deyib.
Qeyd edilib ki, Əmək və Əhalinin

Sosial Müdafiəsi Nazirliyində müxtəlif
vəzifələrdə çalışan 170 əməkdaş
Vətən müharibəsində iştirak edərək
Qələbəmizə öz töhfələrini veriblər.
Eyni zamanda, qurumun müxtəlif
vəzifələrdə çalışan 72 əməkdaşı Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır.
Görüş zamanı, həmçinin diqqətə
çatdırılıb ki, Vətən müharibəsində
iştirak edən əməkdaşların böyük
əksəriyyəti Prezident İlham Əliyevin
sərəncamları ilə “İgidliyə görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”,
“Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Qubadlının azad olunmasına görə”,
“Şuşanın azad olunmasına görə”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”,
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”,
“Laçının azad olunmasına görə”,

“Cəsur döyüşçü” və digər medallarla təltif olunublar. Onlardan bir qismi hətta 2–3 medala, bəziləri isə 5
və daha artıq medala layiq görülüb.
Vətən müharibəsində iştirak edən
nazirlik əməkdaşları ümumilikdə 418
medalla təltif ediliblər.
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı,
şəhid Surxay Noçuyevin atası,
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
əməkdaşı Əbdül Noçuyev,
şəhid
Murad Məmmədovun həyat yoldaşı, DOST Agentliyinin əməkdaşı
Aysel Məmmədova çıxış edərək,
onlara dövlət tərəfindən göstərilən
qayğıdan razılıqlarını bildiriblər. Vətən
müharibəsi iştirakçısı, Sosial Xidmətlər
Agentliyinin əməkdaşı Vüsal Hətəmov
və başqaları doğma torpaqlarımızın
düşməndən azad edilməsi uğrunda
döyüşlərdə iştirak etməkdən sonsuz
iftixar hissi keçirdiklərini vurğulayıblar.
Qeyd edək ki, anım günündə nazirlik
əməkdaşları, həmçinin II Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, şəhidlərimizin
ruhuna dualar oxuyublar.
Onu da demək yerinə düşər
ki, müharibədən sonrakı dövrdə
dövlət başçısının tapşırığına əsasən
ƏƏSMN tərəfindən Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvləri və müharibə
iştirakçıları, erməni terrorundan zərər
çəkənlərlə bağlı genişmiqyaslı sosial
dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Bu
tədbirlər çərçivəsində 44 günlük Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri və
müharibə veteranlarından ibarət 101
min şəxsə 113 min aylıq sosial ödəniş
(pensiya, müavinət, təqaüd) təyinatı
aparılıb, 2 minə yaxın şəxsə sığorta
ödənişi edilib. Ötən dövrdə olduğu
kimi, postmüharibə dövründə də şəhid
ailələri və müharibə əlillərinə sosial
ödənişlərin növbəti dəfə əhəmiyyətli
şəkildə artırılması təmin edilib.
2021-ci ilin əvvəlindən şəhid ailə
üzvlərinin, müharibə əlillərinin, Milli
Qəhrəmanların təqaüdləri, 2022- ci ilin
əvvəlindən isə sosial müavinətlər orta

rmənistan uzun illər davam edən işğal nəticəsində şəhər və kəndlərimizi
tamamilə dağıdıb, hər addımda çağlayan bulaqların gözünü bağlayıb.
Bağ-bağçalar quruyub-sovulub. Çaylar çaylığından çıxıb–murdarlanıb,
zəhərlənib. Yol-rizi ot-ələf basıb. Meşələrə divan tutulub, xalqımıza məxsus tarix
və mədəniyyət nümunələri yerlə-yeksan edilib. İslam dini abidələri – məscidlər,
türbələr və digər inanc yerləri xarabalığa çevrilib. Məscidlərin içərisində ev
heyvanları saxlanılıb. Bir sözlə, Qarabağdan, Şərqi Zəngəzurdan əsər-əlamət
qalmayıb.

…Ağdam və Şuşaya səfərlərimdə də bütün
bunların şahidi olmuşam. Bir vaxtlar 30-40 min
insan yaşayan Ağdam şəhərinin yerində bu gün
xarabalıqdan başqa heç nə gözə çarpmır, evlərin
daşları daşınaraq satılıb, məzarlıqlarda başdaşıları sındırılıb, qəbirlər təhqir olunub. Düşmənin
qəddarlığı o həddə çatıb ki, işğalçı minaları
təkcə yaşayış sahələrinə deyil, eyni zamanda,
qəbiristanlıqlara da basdırıb. Bununla da misli
görünməyən, ağlasığmayan miqyasda vandallıq
törədilib. Təəssüf ki, belə vəhşiliklər beynəlxalq

...Qəbiristanlıqlar bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə müqəddəs yer sayılıb. Fatehlər,
hökmdarlar ayaq basdıqları torpaqlarda nəyə
əl vursalar da, nəyi dağıtsalar, xaraba qoysalar
da qəbiristanlıqlara xətər yetirməyiblər. Onlar
dünyanın əbədiliyinin, başdaşlarındakı yazılarla, rəsmlərlə isə ömrün vəfasızlığının, çərxidövranın amansızlığının göstəricisi olan bu
dilsiz, səssiz-səmirsiz məkanın nizamına toxunmayıblar. Amma mənəviyyatsız ermənilər üçün
bunun heç bir fərqi yoxdur.

ictimaiyyətdən gizlədilib. Əfsuslar olsun ki, işğal
altındakı ərazilərə dəfələrlə səfər edən ATƏT-in
Minsk qrupu bu dəhşətli vəziyyəti görməməyi
üstün tutub. Amma Vətən müharibəsindən sonra beynəlxalq aləm, nüfuzlu təşkilatlar, dünya dövlətləri, o cümlədən, Avropa Parlamenti
erməni faşizminin dəhşətlərindən xəbərdar olub.
Təəssüf ki, bu dəfə də bu barbarlıqlar susqunluqla qarşılanıb.
Özlərini “sivil, mədəni xalq” adlandıran
erməni vandalları tərəfindən Qarabağda bütün dağıntılar məqsədli şəkildə həyata keçirilib.
Düşmən Ermənistan ərazisindəki tarixi torpaqlarımızla yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
azərbaycanlılara aid tarixi mirasları viran qoymaqla azərbaycanlıların bu ərazilərdəki mədəni
kimliyini itirmək məqsədi güdüb.

***
Erməni faşizmi bu əzəli-əbədi yurd yerlərimizə
bəlkə də nə vaxtsa qayıdacağımıza, Qarabağın
yaralarına məlhəm çəkəcəyimizə inanmırdı.
Amma 1993-cü ilin payız günlərinin birində ömrünün ahıl çağını yaşayan Oruc dayımın evlərinin
yaxınlığındakı sal daşın üstündə oturub əlindəki
əsanın ucu ilə xırda mamırlı daşları döyəcləyib,
gözləmədiyim halda qəfildən hönkürtü ilə
dediklərini xatırlayanda Qarabağa dönəcəyimiz
əminliyi şüurumda özünə kök salmışdı: “Oğul,
bax, bu daşların hər biri bir tarixdir-kökümüzün,
soyumuzun bu kəndə, bu yurda bağlılığının möhürüdür. Bu daşlar, bu çınqıllar uzaq əsrlərin arxasından bizə baxan gözlərdir - bu baxışlarda
bizə məzəmmət var: “Ermənidən qoxub hara baş
götürüb qaçırsınız, ay etibarsızlar?!. Vallah, ata-

Sən yenə gözəl və
güclü olacaqsan, Qarabağ!

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri,
Ağstafa

Sosial dəstək paketi 118 min
müharibə iştirakçısını əhatə edib
ugünlər Azərbaycanın hər bölgəsində möhtəşəm Qələbəmizin
əldə edildiyi Vətən müharibəsində torpaqların işğaldan azad
edilməsi yolunda canlarını qurban verib, şəhidlik məqamına
yüksələn oğullar elliklə anılır, ruhlarına dualar oxunur, onların ailə
üzvləri ilə görüşlər təşkil edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyində (ƏƏSMN) ümumilikdə 334 şəhid ailəsi üzvü və müharibə
iştirakçısı çalışır.

E
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hesabla 60 faiz artırılıb.
Sosial ödənişlərdən söz açanda, dövlət başçısının tapşırığı ilə icra
olunan yeni sosial dəstək proqramı
çərçivəsində hərbçilərin birdəfəlik
ödəmə ilə təmin olunmalarını da
xatırlatmalıyıq.1997-ci il avqustun
2-dək hərbi xidmətdə olarkən aldığı
xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən
edilmiş şəxslər və onlardan vəfat
edənlərin vərəsələri ilə bağlı yeni sosial dəstək proqramı çərçivəsində artıq
15 mindən çox şəxs birdəfəlik ödəmə
ilə təmin olunub.
Postmüharibə dövründə mənzillə
təminat proqramı 5 dəfə genişlənib,
3 min 800 mənzil şəhid ailələri,
müharibə əlilləri və həssas təbəqədən
olan digər şəxslərə, 264 avtomobil
müharibə əlillərinə verilib. Ümumilikdə
ötən dövrdə 12 min 800 imtiyazlı şəxs
mənzil və ya fərdi evlə, 7 min 500
müharibə əlili avtomobillə təmin edilib.
Həmçinin 11 min nəfərə 34 min
sosial-psixoloji dəstək və reabilitasiya xidməti göstərilib. O cümlədən, I
və II Qarabağ müharibəsi əlillərindən
ibarət 352 şəxs 367 yüksək texnologiyalı müasir protez, 1605 müharibə əlili
25 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin
olunub. Həmçinin 13 min 400 şəhid
ailəsi üzvü və müharibə veteranı aktiv
məşğulluq proqramlarına, o cümlədən
8 minədək şəxs özünüməşğulluq
proqramına cəlb olunub.
Ötən ilin iyun ayında yaradılan
vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində
şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə ilə
əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçular və müharibə əlillərindən ibarət 56
mindən çox şəxsə xidmətlər göstərilib.
Ümumilikdə postmüharibə dövründə
şəhidlərin ailə üzvləri, müharibə iştirakçıları ilə bağlı icra olunan sosial
dəstək paketi 118 min şəxsi əhatə
edib, onlara 237 min sosial dəstək
xidməti göstərilib.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Halbuki erməni mifologiyasının biri də odur
ki, “erməni xalqı qədim tarixə, mədəniyyətə
malikdir” və burada “vəhşi müsəlmanlar” arasında yaşayır. Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi
kimi, Ermənistan guya ki, Qafqazda mədəniyyət
ocağıdır, beşiyidir, yaxud da son məntəqəsidir.
Onların mədəniyyəti, bax, budur. Bax, bu dağıdılan binalardır, qazılan qəbirlərdir, təhqir edilən
məscidlərdir.
Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışlarının birində dediyi sözlər də erməni faşizminin iç üzünü açır: “44 gün ərzində biz təkcə
öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmədik, təkcə
düşməni torpağımızdan qovmadıq, təkcə milli
ləyaqətimizi bərpa etmədik, biz erməni faşizminin başını əzdik. Bu gün azad edilmiş torpaqlara gələn hər bir insan erməni vəhşiliyinin
təzahürlərini öz gözləri ilə görür. Bizim bütün
şəhərlərimiz yerlə-yeksan edilib, bütün tarixi
abidələrimiz, məscidlərimiz ermənilər tərəfindən
ya tam dağıdılıb, ya da təhqir olunub. 67
məsciddən 65-i tamamilə dağıdılıb, qalan yarıdağılmış məscidlərdə mənfur düşmən bizi təhqir

etmək üçün, bütün dünya müsəlmanlarını təhqir
etmək üçün heyvan saxlayırdı, inək, donuz saxlayırdı. Mən əminəm ki, dünya müsəlmanları
buna adekvat reaksiya verəcəklər... Qələbəmiz
qeyd etdiyim kimi, erməni faşizmi üzərində əldə
edilmiş qələbədir”.
***
Erməni faşizminin izini belə itirdiyi
qəbiristanlıqlar təkcə ulularımızın uyuduqları
məbədgah deyildi. Həm də bir elin, bir obanın
soy-kökünün tarixi idi. Bu tarix sənduqələrdə, qoç
və at heykəllərində (fiqurlarında), başdaşlarında
və sinədaşlarındakı rəsmlərdə yaşayırdı. Bu tarix daşlar üzərindəki oymalarla, həkketmələrlə
babalarımızın İslama qədərki və İslamdan sonrakı mədəniyyətini, məişətini, adət-ənənələrini
yaşadırdı...

babalarınızın qəbirləri od tutub yanacaq... Vətən
həsrətindən qovurğa kimi qovrulacaqsınız...”
...1993-dən bəri didərgin insanların neçəsi o
həsrətin ağırlığını, yükünü çəkə bilməyib haqq
dünyasına qovuşdu, qalanlarsa hansısa zülmət
gecələrdən sonra nə vaxtsa nurlu sabahların
açılacağına inanırdı…
***
Çox-çox uzaq ölkələrdən həftələrlə yol qət
edərək uçub gələn elə quşlar var ki, yazağzı
köçün saldığı yerdə bala çıxarır və o balaları ilə birgə payızın sazaqlı günləri başlayana
kimi orada yaşayır. Elə ki, doğma yurda qayıtmaq məqamı çatanda ana (ata) quşlar tələf olsalar da, balalar Vətənə üz tutmaq qərarından
çəkinmir – heç vaxt görmədikləri, bələd olmadıqları səma yolları ilə çaşmadan, səhv etmədən
“doğma ocaqlarına” dönür...
Gələn ildə də, o biri ildə də quş ömrü belə
davam edir – böyüklər (valideynlər) qürbətdə
dünyayla vidalaşır, balalarsa bir müddət sonra
Vətənlə salamlaşır.

Bu nədir, bu nə möcüzədir, sirr-sehrdir, ya
rəbbim?!. Doğma yuva cazibəsi quşu heç zaman görmədiyi bir məkana necə çəkərmiş?!.
Özü də bu yolda azmaq, dumana-çənə düşmək
təhlükəsinə qalib gələrmiş?!.
Çox güman ki, bu, o quşların içindəki yurd
duyğusunun itiliyindən, istiliyindən irəli gəlir...
Belə olan halda mən qəti əminəm: biz o
Vətənə 2020-ci ildə dönə bilməsəydik belə,
bizdən sonrakı nəsil nə vaxtsa qayıdacaqdı.
Mütləq qayıdacaqdı...
Buna inanırdım!.. Çünki müvəqqəti istisnaları
nəzərə almasaq, heç bir xalqı doğma torpağında
həmişəlik məğlub etmək olmaz…

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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29 sentyabr 2022-ci il, cümə axşamı

Təqvim yada salır
Müasirlərinin
və
çoxsaylı
pərəstişkarlarının, sadəcə olaraq,
“Mir Cəlal müəllim”– deyə çağırıbxatırladığı bu istedadlı yazıçı-alimin,
nurlu ziyalının rəsmi olaraq qazandığı, pərəstişkarlarının layiq gördüyü vəzifə və titulların sırası uzundur:
filologiya elmləri doktoru, professor,
uzun illər BDU filologiya fakültəsinin
əvəzedilməz
kafedra
müdiri,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,

ailələrində həmişə dostluq məhəbbəti
ilə anılan bu insanla bağlı maraqlı bir
tarixçədən söz açdı. Bildirək ki, Mirmahmud müəllim milli teatrımızın ilk
cəfakeş aktyorlarından olmuş dramaturq-pedaqoq Mirmahmud Kazımovskinin nəvəsi, Azərbaycan radiosu və
televiziyasının ilk quruluşçu rejissoru
Rauf Kazımovskinin oğlu, tanınmış
televiziya və teatr tamaşaları rejissoru
mərhum Ələkbər Kazımovskinin qar-

xadimi vermiş Kazımovskilər ailəsinin
həyatında və taleyində Mir Cəlal
müəllimin müstəsna yeri var. Əvvəla,
bu böyük ədib XX əsrin 30-cu illərində
professional mədəniyyət sahələrinin
formalaşmasında fəal iştirakı zamanı babam Mirmahmud Kazımovski
ilə dost-məsləkdaş olub. Mir Cəlal
müəllim
“Azərbaycanda
ədəbi
məktəblər” kitabında babamın da
ictimai-mədəni fəaliyyəti barədə ətraflı
məlumat verib, dəyərli fikirlər söyləyib.
Danışacağım hadisə isə atamın və
qardaşımın həyat və sənət yolunun

Ürəklərdə və əməllərdə
yaşayan Mir Cəlal müəllim

Əməkdar elm xadimi, milli-mənəvi
dəyərlərin himayədarı, elm-təhsil
fədaisi, tələbə və gənclərin dostu, istedadlı və milli qeyrətli insanların arxa-dayağı... Ən qiymətlisi isə gənclik
üçün ədəbi-məfkurəvi “manifest”,
geniş oxucu dairəsi üçün “insanlıq
fəlsəfəsi” yaratmış yazıçı...
Gənclik illərində redaksiyamızda
işləmiş, sonrakı dövrlərdə bir çox istedadlı tələbəsi qəzetimizdə müxtəlif
vəzifələrdə çalışmış, hətta baş redaktorlar olmuş, bu kollektivdəki fəaliyyəti
ilə bağlı ibrətli fakt və hadisələrin
bu gün də əməkdaşlarımız arasında xatırlandığı Mir Cəlal müəllim
“Xalq qəzeti”nin bir əsrlik tarixində
iftixar və sevgi ilə xatırlanan sayseçmə simalardan biridir. Redaksiya həmişə öz yetirməsi ilə öyünüb.
Mir Cəlal müəllim isə davamlı olaraq qəzetimizlə əməkdaşlıq edib, öz
yetirmələri ilə onun fəaliyyətinə samballı töhfə verib.
İllər ötür, nəsillər dəyişir, istedadı,
zəkası və əməlləri ilə milli varlığımızda silinməz izlər qoymuş Mir Cəlal
müəllimin zəngin irsi daha çox insanın mənəvi sərvətinə çevrilir. Onun
milli müdriklik zirvəsində qərarlaşmış
mükəmməl obrazı ildən-ilə daha
çox insanın qəlbində yuva qurur,
işıqlı xatirəsi isə zaman keçdikcə
ölməzləşir. Bu həqiqətin sübutu olaraq hər il doğum və anım günlərində,
əlamətdar
yubileylərində
böyük
ədibimizin xatirəsi ölkəmizdə və yaxınuzaq xaricdə sevgi-sayğılarla qeyd
olunur. Anadan olmasının 100 illiyi isə
2008-ci ildə UNESCO səviyyəsində
də təntənə ilə keçirildi.
Qəzetimizin fəal oxucu-müəlliflə
rindən
Mirmahmud
Kazımovski
bugünlərdə redaksiyamızda olarkən
Mir Cəlal müəllimin xatirə gününün
yaxınlaşdığını xatırlatdı. Sonra o,
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sentyabr 44 ildir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və elminin şərəf
tarixinə, milli qədirbilənlik təqviminə görkəmli yazıçı və
ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Əli oğlu Paşayevin xatirə günü kimi
yazılıb. 1978-ci ilin həmin hüznlü günündə 70 yaşında dünyasını
dəyişmiş, şəxsiyyəti, yaradıcılığı və ictimai fəailiyyəti ilə o tay-bu
tay Azərbaycanın ən yaxşı dəyərlərini qovuşdurmuş, ümumxalq
məhəbbəti qazanmış sevimli insanın pak və qiymətli varlığını
respublika ictimaiyyəti dərin kədər və böyük ehtiramla əbədiyyətə
yola salmışdı.

daşıdır. Nəvə Mirmahmud Kazımovski milli mədəniyyət tariximizlə bağlı
ailələrində yaşayan dəyərli xatirələri
vaxtaşırı oxucu, dinləyici və tamaşaçıların geniş auditoriyasına çatdırır.
Mirmahmud
müəllimin
Mir
Cəlalla bağlı bu dəfə dedikləri unudulmaz yazıçı-alimin ədəbiyyat,
jurnalistika və incəsənətimizin inkişafına göstərmiş olduğu çox sayda
xidmətlərin seçilən bir nümunəsi
olduğundan oxucularımıza təqdim
etməyi gərəkli bildik. Beləliklə, Mirmahmud müəllimin söylədikləri:
– Azərbaycana 3 nəsil incəsənət

müəyyənləşməsində həlledici rol oynayıb.
1945-ci ildə atam Rauf Kazımovski
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
hüquq fakültəsinə qəbul olunanda
onun ədəbiyyatdan yazı işi Mir Cəlal
müəllimin əlinə düşür. Yazı ona o qədər
maraqlı görünür ki, dərslər başlananda Raufu çağırıb onunla tanış olur.
Biləndə ki, bu tələbə 5 il əvvəl dünyasını dəyişmiş dostu Mirmahmudun oğludur, mehribanlıqla və qayğıkeşliklə
deyir: “Oğlum, yazı işin çox xoşuma
gəldi. Hüquqşünas başqası da ola
bilər, sən isə sənət sahəsində daha

gərəkli ola bilərsən”. Bundan sonra
Raufun mətbuatda teatr-sənət barədə
bir neçə yazısını oxuyan yazıçı onu
çağırıb qəti surətdə deyir: “Rauf, sən
teatr üçün doğulmusan, atanın yolunu
davam etdirib rejissor olmalısan. Həm
də ölkəmizdə mədəniyyət sahəsində
bacarıqlı kadrlar çatışmır. Xalqımızı
milli mədəniyyətimizi inkişaf etdirmək
irəli aparacaq”.
Bunu eşidən nənəm Teyyubə xanım Mir Cəlal müəllimin yanına gedib deyir: “Ay Mir Cəlal müəllim, teatr
ağır işdir, Mirmahmuddan nə çəkmişik
bəsimizdir, qoyun bu uşaq bir az rahat
peşədə olsun”. Mir Cəlal müəllim isə
seçimi Raufun ixtiyarına buraxır. Onun
qənaəti, tövsiyəsi o qədər inandırıcı və təşviqedici olur ki, atam hüquq
fakültəsinin ikinci kursunda yox, Teatr
İnstitutunun rejissorluq fakültəsində
oxumalı olur.
Tələbəlik
illərində
Mehdi
Məmmədov, Adil İsgəndərov kimi ustad rejissor-müəllimlər ölkədə ixtisaslı
radio rejissorunun yoxluğunu nəzərə
alıb Raufu bu sahədə formalaşdırırlar.
Beləliklə, atam Mir Cəlal müəlimin dediyi yolla gedib Azərbaycan radiosunun, sonra isə milli televiziyanın bədii
proqramlar üzrə ilk baş rejissoru olur.
Rauf Kazımovski rejissor peşəsinə
yiyələnəndən sonra Mir Cəlalın milli
bestsellerə çevrilmiş “Bir gəncin manifesti” və “Dirilən adam” povestlərinin
radiotamaşasını hazırlamışdı. “Bir
gəncin manifesti”ni Gənc Tamaşaçılar
Teatrının səhnəsinə də ilk dəfə atam
çıxartmışdı.
Yadımdadır ki, atam həmişə dərin
məmnunluqla deyirdi: “Mənə bu sevdiyim peşəni Mir Cəlal müəllim verib”. O,
sənət uğurlarına, milli radio-televiziya
sahəsində ilk rejissor olmaq şərəfinə,
gənc yaşlarında böyük şöhrət və
hörmət qazandığına görə həmişə Mir
Cəlal müəllimə minnətdarlıq edir, onu
özünə mənəvi ata sayırdı.
Tale elə gətirdi ki, atam ömrünün və yaradıcılığının çiçəklənən
dövründə – 48 yaşında dünyasını
dəyişdi. O zaman Mir Cəlal müəllimin
ağsaqqal başsağlığı və dost təsəllisi
bizə mənəvi dayaq oldu. 2 il sonra
isə Mir Cəlal müəllimin özü 70 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Atamın vaxtsız ölümü kimi, bu itkini də ailəmiz
dərin kədərlə yaşadı. Çünki, müdrik,
sədaqətli və xeyirxah insan olan Mir
Cəlal müəllim dostu Mirmahmud Kazımovskinin nəvələrinin mənəvi babası
sayılırdı
Mir Cəlal müəllim Azərbaycan
ədəbiyyatının
və
incəsənətinin
yüksəlişini təmin edən, onun şərəfli
estafetini layiqincə davam etdirən çox
sayda Rauf Kazımovskilərin taleyində
bax beləcə həledici rol oynamışdı.
Allah rəhmət eləsin! Qəbri nurla
dolsun!

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Ter-Petrosyan ölkəsini sülhə çağırır
Ermənistanın postmüharibə sancıları davam edir. İkinci Qarabağ
müharibəsində darmadağın olan erməni siyasi elitası aqoniyada
vəziyyətdən çıxış yolları axtarmağa can atır. Qonşu ölkənin siyasi
arenasında qarmaqarışıq və bir-birini təkzib edən, eyni zamanda,
reallıqlarla zərrə qədər də əlaqəsi olmayan absurd təkliflər də
səsləndirilir. Lakin vəziyyəti real qiymətləndirən erməni siyasətçilər də
var. Belə siyasətçilərdən biri də Levon Ter-Petrosyandır. Ermənistanın ilk
prezidenti kimi tarixə düşən bu Livan ermənisi xalqının gələcəyini ancaq
Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normalaşdırılmasında görür.
Ermənistanın sabiq prezidenti Levon
Ter-Petrosyan həmkarları Serj Sarkisyan və Robert Köçəryan, həmçinin Qarabağ separatçılarının keçmiş liderləri
Bako Saakyan və Arkadi Qukasyanla
qapalı görüşdən sonra baş nazir Nikol
Paşinyanı Azərbaycanla sülh müqaviləsi
imzalamağa çağırıb. Ter-Petrosyan
bunu Ermənistanın İctimai Televiziyasına müsahibəsində deyib. Sabiq prezident deyib ki, Ermənistanı çətin və ağrılı qərarlar gözləyir, həm Azərbaycan,
həm də Türkiyə ilə müqavilələr imzalamalı olacaq: “Bu, heç kimin xoşuna
gəlmir, amma elə an gələcək ki, başqa
seçim olmayacaq”. Katolikos II Qareginin vasitəçiliyi ilə keçirilən iki saatlıq
qapalı görüş Azərbaycan ̶ Ermənistan
sərhədində Ermənistan ordusunun
ağır məğlubiyyətinə səbəb olan son
toqquşmalar fonunda təşkil edilib. Görüşün təfərrüatları barədə məlumat
verilməsə də, sonradan mətbuata sızdırılıb ki, “keçmiş prezidentlərdən biri”
orada Ermənistanın təslim sənədini
imzalamaqdan başqa çarəsi qalmadığını deyib. Belə bir təklifi kimin irəli
sürdüyünü təxmin etmək çətin deyil.
Əslində, bunu Ermənistan televiziyasına
müsahibəsində Levon Ter-Petrosyan da
təsdiqləyərək, ölkəsinin Azərbaycanla
kapitulyasiyaya bərabər sülh sazişi imzalamaqdan başqa çarəsinin olmadığını
vurğulayıb.
Keçmiş prezidentin sözlərinə görə,
Bakı və Ankara ilə problemlər həll olunmasa, tezliklə Ermənistan dövlətçiliyinin
mövcudluğu təhlükə altına düşəcək. Eyni
zamanda, Ter-Petrosyan Azərbaycanla
mümkün sülh müqaviləsinin imzalanmasını “İrəvanın kapitulyasiyası” kimi
qiymətləndirib. O, müsahibəsində qeyd

edib ki, tarixdə ağ bayraq Ermənistandan
çox güclü və nüfuzlu dövlətlər tərəfindən
də qaldırılıb. Sabiq prezident misal kimi
Yaponiyanın adını çəkib: “Dünyada elə
bir qonşu ölkə yoxdur ki, onların arasında sülh sazişi imzalanmasın. Bəli,
Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması Ermənistanın kapitulyasiyasıdır”.
Keçmiş prezident onu da qeyd edib
ki, konkret kimin Ermənistan üçün belə
ağır qərarlar verməsindən asılı olmayaraq, o, yenə də satqın adlandırılacaq: “Bütün qərarlar bizim üçün pisdir”.
Ter-Petrosyan daha sonra vurğulayıb:
“Mən vəzifəni belə görürəm: bütün pis
variantlardan ən az ağrılı olanı seçmək
lazımdır və buna nail olmaq üçün bizdə
yalnız Nikol Paşinyanın bildiyi məlumat
olmalıdır”. Ter-Petrosyanın fikrincə,
hazırda Paşinyanı əvəz edən hər kəs
Ermənistan üçün daha da xoşagəlməz
sənəd imzalaya bilər.
Qeyd edək ki, Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan sərhəddəki toqquşmalardan sonra onun “satqın” adlandırılacağı, hətta hakimiyyətdən uzaqlaşdırılacağı ilə nəticələnə biləcək sənədi
imzalamaq istədiyini bildirib. Amma bu
sözləri deməzdən əvvəl Paşinyan əlavə
edib ki, istənilən sülh sazişi erməni xalqının maraqlarına cavab verməsə, adi
kağız parçasına çevriləcək. Buna baxmayaraq, Paşinyanın “satqın sənədi”
imzalamağa hazırlaşdığı xəbəri elə
həmin gün İrəvanda və Xankəndidə
kortəbii kütləvi etirazlara səbəb olub.
N.Paşinyan etirazçıları sakitləşdirmək
üçün hətta “Facebook”da canlı yayımda
açıqlama verməli olub ki, “...onun sözləri
təhrif edilib və heç bir sənədə imza atmaq fikrində deyil”.

Ter-Petrosyan onu da bəyan edib
ki, Ermənistan artıq Qarabağı tərk edib
və bu məsələdə söz sahibi deyil. Onun
sözlərinə görə, indiki vəziyyətdə dünyada heç kim, hətta Rusiya da bu işdə
İrəvana kömək edə bilməz. Ermənistanın
birinci prezidentinin sözlərinə görə, hazırda dünyada vəziyyət “Karib böhranından da pisdir”. Ter-Petrosyan onu
da əlavə edib ki, hazırda İrəvanın Qarabağ işlərində iştirakı yalnız humanitar
yardımın göstərilməsi və iqtisadiyyatın
bərpası ilə məhdudlaşır: “Ermənistan
artıq Qarabağ məsələsində heç bir mühüm rol oynamır, onun səsvermə hüququ yoxdur”.
Əlbəttə, aydındır ki, Ter-Petrosyan
türklərə məhəbbət bəsləmir, onun
1990-1994-cü illərdə oynadığı çirkin
rolu unutmamışıq. Bununla belə, digər
erməni siyasətçilərindən fərqli olaraq, sabiq prezident gözəl anlayır ki,
Ermənistanda siyasi sabitlik və maddi
rifah yalnız revanşizmə və şovinizmə
rəvac vermədən əldə edilə bilər. Ancaq Ermənistan hələlik məsuliyyətli
davranmır, Azərbaycan və Türkiyə ilə
münasibətlərini Vətən müharibəsindən
sonra yaranmış reallıqlara uyğunlaşdırmağa tələsmir.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl Levon
Ter-Petrosyan dəfələrlə Ermənistan
cəmiyyətini
qisasçılıq
xülyalarından əl çəkib, Azərbaycanla sülh əldə
etməyə
çağırıb.
Ter-Petrosyanın
dediklərinə bircə onu əlavə etmək qalır
ki, indiki şəraitdə regionda sülh yalnız
Azərbaycanın Ermənistana təqdim et-

diyi şərtlər əsasında mümkündür. Onlardan ən əsası isə tərəflərin bir-birinin
ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Yəni
İrəvan Azərbaycana qarşı istənilən
ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Buna
cavab olaraq Ermənistan bir tərəfdən
Azərbaycanın şərtlərini qəbul etdiyini,
digər tərəfdən isə sülhə doğru real addımlar atmaqdan imtina etdiyini, Qarabağla bağlı iddialarını irəli sürdüyünü,
bununla da bu məsələni sülh danışıqları
predmetinə çevirməyə çalışdığını bildirir.
Xüsusilə qeyd etmək yerinə düşər
ki, 1997-ci ilin noyabrında Ter-Petrosyan
Qarabağ məsələsi ətrafında yaranmış
vəziyyətə öz yanaşmasını “Müharibə,
yoxsa sülh: ciddi olmaq vaxtıdır” adlı
məqaləsində açıqlamışdı. Sabiq prezident məqaləsində qeyd etmişdi ki,
“müharibə istisna olunmalıdır” və qarşıdurmanı “yalnız sülh danışıqları
vasitəsilə” həll etmək lazımdır. Daha sonra vurğulamışdı ki, “status-kvonu uzun
müddət saxlamaq olmaz, çünki buna
nə dünya birliyi, nə də Ermənistanın iqtisadi potensialı imkan verəcək”. Sabiq
prezident məsələnin həlli üçün yeganə
variant kimi kompromisin olduğunu yazmışdı.
İndiki kimi, o zaman da Ter-Petrosyan
erməni xalqı üçün ən ciddi problemin − Qarabağ münaqişəsinin həllinin
mümkün yolları ilə bağlı mətbuatda
ciddi müzakirələrə başlamağa çalışsa da, nəticədə özü və tərəfdarları
hakimiyyətdən uzaqlamağa məcbur olmuşdu. Sonrakı erməni prezidentləri
Ter-Petrosyanın dediklərinə qulaq asmadılar, əksinə, işğalçılıq siyasətini davam
etdirdilər, Azərbaycana qarşı mütəmadi
hərbi təxribatlar törətdilər. Azərbaycanın
da cavabı tutarlı oldu və əks-hücum
nəticəsində erməni işğalına son qoyuldu. Əgər erməni xalqı sabiq prezidentin təklifini vaxtında qəbul etsəydi,
İkinci Qarabağ müharibəsi baş verməz,
Ermənistan da 30 il tranzit təcridində
qalmazdı. İndi qərar vermək ermən xalqının ixtiyarındadır, Azərbaycan strateji müttəfiqi Türkiyə ilə zamanı doğru
qiymətləndirir, reallıqlara uyğun addım
atır.

S.ELAY,
“Xalq qəzeti”

Görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq
Mir Cəlalın xatirəsinə həsr olunmuş
müsabiqələr elan edilib

İçərişəhərdə yerləşən “Ədibin Evi”ndə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi - yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlalın anım gününə həsr edilmiş tədbir
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə ədibin
ailə üzvləri, Mir Cəlalın sonradan həmkarlarına
çevrilən tələbələri, "İçərişəhər" Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsi, Medianın İnkişafı
Agentliyi, Mətbuat Şurasının nümayəndələri və
ədəbiyyatsevərlər iştirak edərək “kiçik hekayənin
böyük ustası”nın irsinin davam etdirilməsi
məqsədilə bir sıra birgə layihələr üzərində çalışacaqları barədə müzakirə aparıblar.
Tədbir iştirakçıları vurğulayıblar ki, Mir
Cəlalın bədii sözlə maraqlı süjet, hadisə və
obrazları yığcam və lakonik üslubda yaratmaq
bacarığı bugünkü qədər aktual olmayıb. Belə
ki, informasiya texnologiyaları təkamülünün
gətirdiyi yeni platformalar hamını qısa məzmunla
daha çox fikir çatdırmaq məcburiyyəti qarşısında qoyur. Bununla yanaşı, satira ilə güldürüb
düşündürən, ədəbiyyatımızın qızıl fonduna düşmüş Mir Cəlalın əsərləri ictimai müzakirələrdə
cəmiyyətimizin tərəqqisinə səsləyən fəaliyyət
istiqamətlərinə də təkan verərdi.
“Ədibin Evi” Ədəbiyyata Dəstək Fondunun icraçı direktoru Şəfəq Mehrəliyeva anım tədbirinin
yekununda Mir Cəlalın xatirəsinə həsr edilmiş iki
müsabiqəni elan etdi.
Onlardan birincisi “Ədibin Evi” Ədəbiyyata
Dəstək Fondunun Medianın İnkişafı Agentliyi
və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsi ilə birgə təşkil etdiyi və görkəmli yazıçı,
alim və pedaqoq Mir Cəlalın xatirəsinə həsr edilmiş “6 Sözlük Əhvalat” adlı müsabiqədir.
Bu müsabiqənin qalibləri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, ədəbiyyatşünas Təhsin
Mütəllimovun sədrliyi ilə peşəkar yazıçı və
jurnalistlərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən
seçiləcək və bu ilin dekabrında mükafatlandırılacaqlar. Müsabiqə dövründə iştirakçılara ya-

radıcı prosesdə dəstək məqsədilə iki vebinar
keçiriləcək. Medianın İnkişafı Agentliyinin rəsmi
veb-saytında yer alan səhifəyə (https://bit.ly/MEDİA) daxil olaraq müsabiqə şərtləri barədə daha
ətraflı məlumat almaq, həmçinin müsabiqəyə
müraciət etmək mümkündür.
Müsabiqələrin ikincisi “Ədibin Evi”nin təşkil
etdiyi Mir Cəlal adına III hekayə müsabiqəsidir.
Hekayələrin mövzusu ilə bağlı məhdudiyyət
yoxdur. Həcmi 1500 (min beş yüz) sözdən çox
olmamaq şərti ilə Azərbaycan dilində yazılan
hekayələr elektron şəkildə edibinevi@gmail.
com ünvanına 2023-cü il 1 yanvar tarixinədək
göndərilməlidir. Müsabiqəyə qədər çap olunmuş
hekayələr qəbul edilmir.
Final mərhələsinə yüksələn 10 (on) hekayə
“TEAS Press Nəşriyyat Evi” tərəfindən toplu
şəklində nəşr ediləcək. Qaliblər Xalq Yazıçısı
Elçinin sədrliyi ilə peşəkar yazıçı və ədəbi
tənqidçilərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən
seçiləcək və 2023-cü ilin aprel ayında mükafatlandırılacaqlar. Birinci yerin qalibinə 3000, ikinci
yerin qalibinə (iki mükafat) 2 000, üçüncü yerin
qalibinə isə (üç mükafat) 1000 manat pul mükafatı təqdim ediləcək.
Qeyd edək ki, “Ədibin Evi” Mir Cəlalın 19291940-cı illərdə Bakıda yaşadığı ilk ünvanıdır.
O, burada onu məşhur edən “Bir gəncin manifesti”, “Dirilən adam” romanlarını, bir çox satirik
hekayələrini qələmə alıb.
Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhəri yaxınlığındakı Əndəbil kəndində 1908-ci ildə anadan
olan Mir Cəlal 70 yaşında Bakıda vəfat edib və
İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Onun 100
illik yubileyi UNESCO təşkilatının Parisdəki
baş qərargahında 2008-ci ildə sərgi və yubiley
mərasimi ilə qeyd edilmişdi.

Qərb İtaliyada sağçıların
qələbəsindən ciddi narahatdır
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Fransa Prezidenti Emmanuel
Makron da İtaliya seçkiləri ilə bağlı narahatlığını dilə gətirib. Amma
İtaliya seçkilərində qalib gələn sağ
mərkəzçilər blokuna daxil olan “İtaliya qardaşları” partiyasının sədri
və ölkənin gələcək baş naziri ola
biləcək Corciya Meloni onu sərt
şəkildə tənqid edib. O, Emmanuel
Makronu ilk növbədə Liviyanı bombalamaqda ittiham edib. Partiya
lideri Makronun narahatlığını Liviya ilə İtaliya arasında xüsusi enerji
əməkdaşlığının mövcudluğu ilə izah
edib.
Meloni deyib: “Fransa Afrikada müstəmləkəçi
istismarını davam etdirir. 14 ölkədə zərbxanalar
işlədərək pul kəsdirir, uşaqları mədənlərdə
işlədərək xammal əldə edir. Fransa nüvə reaktorlarında istifadə etdiyi uranın 30 faizini
Nigerdən əldə edir. Lakin Niger əhalisinin 90 faizi
elektriksiz yaşayır. Bizə dərs verməyə çalışma,
Makron! Çünki afrikalılar sənin siyasətin ucbatından qitələrini tərk etməyə məcbur qalırlar. Halbuki həll yolu afrikalıların Avropaya köçməsi deyil,
Afrikanın avropalılardan qurtulmasıdır. Sizdən
dərs almağı qəbul etmirik”.
Meloninin bu çıxışı ölkədə böyük razılıqla qarşılanıb. Ümumiyyətlə, Meloni heç də Avropanın
əleyhinə gedən, Rusiyanı tamamilə dəstəkləyən
siyasətçi deyil. Qərb mənbələri təsdiq edirlər
ki, o, artıq İtaliyanı avro zonasından çıxarmaq
istəmir və NATO-nun böyük pərəstişkarına çevrilib. Üstəlik, əvvəllər Brüsselin İtaliya iqtisadiyyatına müdaxiləsinə qarşı çıxış etsə də, indi
büdcəni balanslaşdırmağa söz verir.
Meloninin Rusiya ilə bağlı mövqeyində
də dəyişiklik olub. Italiyanın həm sağ, həm də
sol yönlü siyasətçiləri tarixən Kremlə yumşaq
yanaşıblar, rus turizmi və qaz müqavilələrini
dəstəkləyiblər. Meloni 2014-cü ildə Rusiyanın
Krımı ilhaq etməsindən sonra AB-nin Kremlə
sanksiyalarına qarşı çıxıb. Bundan dörd il sonra Vladimir Putinin seçkilərdə qələbəsini pafosla
"Rusiya xalqının yekdil iradəsi” adlandırıb. Ancaq bu yaxınlarda Meloni Rusiyanın Ukraynaya hücumunu sərt tənqid edib, Rusiyaya qarşı
sanksiyaları dəstəkləyib və hətta Kiyevə silah
göndərilməsinin lehinə çıxış edib. Ümumən, Rusiyaya qarşı münasibətlə bağlı İtaliyada fikir ayrılığı mövcuddur.
Xatırladaq ki, İtaliyada keçirilmiş növbə
dənkənar parlament seçkilərində sağ mərkəzçi
koalisiya qalib gəlib. Corc Meloninin “İtaliya
qardaşları”, Matteo Salvinin “Liqa”, Silvio Berluskoninin “İrəli” partiyalarının daxil olduğu ko-

alisiya 44,5 faiz, Demokratik Partiyadan ibarət
sol mərkəzçilər isə 26,5 faiz səs toplayıblar.
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.
Koalisiyanın daxili razılaşmasına əsasən,
ən çox səs toplayan partiya ölkənin gələcək baş
nazirinin namizədliyini irəli sürəcək. Odur ki, İtaliyada sağçı koalisiyanın 11 ildən sonra yenidən
hakimiyyətə gələcəyi, parlamentin aşağı və yuxarı palatalarında hökumət qurmaq üçün çoxluğu əldə edəcəyi və “İtaliya qardaşları” partiyasının lideri Giorgia Meloninin ölkənin ilk qadın Baş
naziri olacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, İtaliyada İkinci Dünya
müharibəsindən bəri ilk dəfə seçkilərdə ifrat sağçı partiya birinci yeri tuta bilir. Bu seçki ilə İtaliya parlamentinin strukturu da dəyişib. Belə ki,
parlamentdəki yerlərin sayı 945-dən 600-ə endirilir. Senata 200 senator, Nümayəndələr Palatasına isə 400 deputat seçiləcək.
Avropa Parlamentinin əsas narahatlığı ondandır ki, seçkilərdə qalib gəlmiş Corc Meloni
baş nazir olandan sonra ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald Tramp və Macarıstanın hazırkı Baş
naziri Viktor Orbandan nümunə götürə bilər.
Belə bir bəyanatla Almaniyanın “Welt” qəzetinə
müsahibəsində Avropa Parlamentinin sədr müavini Katrina Barli də çıxış edib. Barli bildirib:
“Corc Meloni baş nazir olacaq, onun oxşamaq
istədiyi siyasi nümunələr Viktor Orban və Donald
Trampdır. Ona görə də İtaliya seçkilərində sağ
mərkəzçilərin qalib gəlməsi narahatlıq doğurur”.
Avropa Parlamentinin deputatı, Avropa Yaşıllar Partiyasının həmsədri Tomas Vaytsın
sözlərinə görə, Meloni “Avropa üçün fəlakət ola
bilər. Əgər Aİ-nin üçüncü böyük iqtisadiyyatına
malik İtaliya postfaşist və ultrasağçıların koalisiyasının idarəçiliyinə keçərsə, o zaman ittifaqın əsasları və ümumi dəyərləri təhlükə altına
düşər”.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”
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29 sentyabr 2022-ci il, cümə axşamı

Yenə odsuz-ocaqsız yandı xalqımızın ürəyi, ataların-anaların
sinəsi. İgid ərənlərimiz torpaqlarımızın müqəddəsliyi uğrunda
canlarından keçdi. Analar-atalar oğul yerinə tabutlarına sarılmış
üçrəngli bayrağa sığal çəkdilər. Bu acının, bu can yanğısının sadəcə
bir təsəllisi oldu: “Vətən sağ olsun!” Yüzillərdir belədir, nəyisə
dəyişdirmək mümkün deyil, amansız düşmən qapına dayandıqca,
damarlarına qədər sənə yaxın olduqca savaşmağa məcbursan.
İtirdiyimiz hər oğulla bərabər biz də ölürük, canımız yanır, nəfəsimiz
tükənir. Amma yenə də təsəllimiz köməyə gəlir: “Biz bir ölür, min
dirilirik”. Beləcə, dayanırıq bu təsəlliyə söykənərək.

Gəncədən Goranboyda
yerləşən
hərbi hissəyə göndərirlər. O, burada
müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi
qalıb xidmət etmək istədiyini bildirsə də
yaşına görə qəbul etmirlər. Kəndə qayıtdıqdan qısa müddət sonra Sərhəd
Qoşunlarının Yevlaxda yerləşən “N”
saylı hərbi hissəsinə müraciət edir
və qəbul olunur. 3 ay burada kurs
keçdikdən sonra müddətdən artıq
həqiqi hərbi qulluqçu kimi Xızı rayonunda yerləşən hərbi hissəyə təyinat
alır. Xızıda daha 3 ay kurs keçərək

Oğul Vətən üçündür

Bu il sentyabrın 12-də gecədən
başlayaraq erməni silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın
dövlət
sərhədinin
Daşkəsən,
Kəlbəcər
və
Laçın
istiqamətlərində
genişmiqyaslı
təxribatının qarşısını alarkən övladlarımız bütün sevdiklərini geridə qoyaraq, Vətən sevgisinə təslim oldular.
Zəhmətlə, min bir əziyyətlə, böyük
arzularla böyüdüb boya-başa çatdırdıqları, gələcəyinə ümid bəslədikləri
gənc övladlarını çiyinlərində son ünvana daşıdı atalar-analar. Oğul yerinə
bayrağı öpüb, göz yaşları içində
“Vətən sağ olsun” dedilər. Belə ataanalardan biri də Rəhimov Təbrizin
valideynləridir. Ağ günlərini qara edən
oğul dərdi bir ömür boyu canlarını
yandırsa da, dimdik ayaq üstədilər,
dərdə təslim olmurlar. Oğul Vətən
üçündür, deyirlər. Rəhim ata ilə Reyhan ana bundan sonra nəvələrinə
Təbriz əmisinin qəhrəmanlıqlarından
danışacaq, nağıl qəhrəmanı kimi bəhs
edəcəklər, Təbrizi bundan sonra belə
yaşadacaqlar.
Rəhimov Təbriz Rəhim oğlu 11
avqust 1990-cı ildə Yevlax rayonunun
Gülövşə kəndində anadan olmuşdu.
Rəhimlə Reyhanın sonbeşikləri, göz
nurları idi. Üç oğulun sonuncusuydu. Təbrizin böyük qardaşı Pərviz
38 yaşındadır, ailəlidir. Pərvin də 36
yaşındadır, o da ailəlidir. Növbə 32
yaşlı Təbrizin idi. Onun da vaxtıydı,
önümüzdəki ayların, günlərin birində
sevib-seçdiyi bir gözəllə evlənəcək,
ailə sahibi olacaqdı. Ata-anası ümidlə
o günü gözləyirdi. Nə bilsinlər ki, başqa bir sevda var ki, ondan keçilmir.
Böyük mütəfəkkir şairimiz Hüseyn
Cavidin bir fikrini xatırladım: “Azadlıq,
öylə nazlı afət ki, qan tökülməyincə
üzə gülməz o işvəkar”. Təbrizin sevdalısı daha işvəkardı, qurban istəyirdi,
həm də Təbrizi...

Təbriz
Gülövşə
kənd
orta
məktəbini bitirdikdən sonra 2008-ci
ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb.
Xidməti borcunu Qazax rayonunda
düşmənlə təmas xəttində yerinə yetirmişdi. Anası Reyhan xanım danışır
ki, Təbriz hərbi xidmətdə olanda atası
ilə yanına getmişdik. Hava dumanlı
olduğundan yolu səhv salmışdıq. Dumanda irəliləyərkən sinəmə qırmızı
işıq düşdüyünü gördüm, düşmənlər
uzaqda deyildi. Yavaşca geriyə
çəkilib istiqamətimizi dəyişdik. O gün
düşmənin gülləsindən qurtara bildik,
amma qədd-qamətli balam, qoçaq
balam namərd gülləsindən qurtara
bilmədi. Kaş mən öləydim, balam yaşayaydı, Təbrizim yaşayaydı.
Hərbi xidmət zamanı fərqləndiyinə
görə
komandirliyi
tərəfindən
təşəkkürnaməyə layiq görülən gənc
əsgər Təbriz idmanın cüdo növü ilə
məşğul olurdu. Bir çox yarışlarda iştirak etmişdi. Xidmətini başa vurduqdan
sonra kənddə yardımçı təsərrüfatda
çalışmışdı. Əlindən hər iş gəlirdi. Bir
müddət Rusiyada da işləyib. Ən son
Bakıda ev təmir-tikinti işlərində çalışıb. Ancaq torpaqlarımızın düşmən
tapdağında olması onu heç zaman rahat buraxmayıb.
Əmisi I Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Qaşqay kişi deyir ki, uşaqlıqdan çox vətənpərvər, ağıllı, qanacaqlı
idi, kənddə hamı onu xeyirxah, cəsur,

29 sentyabr – Turizm
işçiləri günüdür

Biz artıq Turizm işçiləri günü münasibətilə keçirilən
tədbirlərdə ölkəmizin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarının turizm potensialı barədə ürəklə söz aça bilirik. Bu, 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsindəki şanlı
Qələbəmiz nəticəsində mümkün olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 20-dən
etibarən işğaldan azad edilmiş rayonlarımıza reallaşdırdığı
səfərlərin hamısında qeyd edir ki, bu torpaqların çox böyük turizm potensialı var və biz Ağdamı, Şuşanı, Kəlbəcəri
regionun əsas turizm mərkəzlərindən birinə çevirəcəyik.
İndi təkcə bu məsələdə deyil, istənilən mövzu ətrafında danışan ekspertlər deyirlər ki, Prezident İlham Əliyev nəyi
edəcəyik deyirsə, onu mütləq reallaşdırır. Dövlət başçımızın “Biz bu əraziləri turizm məkanına çevirəcəyik” tezisi
turizm mütəxəssislərinin də sevincinə səbəb olmuşdur və
artıq bu istiqamətdə kəsərli addımlar atılır.
Xatırladaq ki, bu gün ölkəmizdə xeyli turizm şirkəti
fəaliyyət göstərir. Həm koronavirus pandemiyasına, həm
də beynəlxalq aləmdə davam edən iqtisadi problemlərə
görə həmin şirkətlərin fəaliyyətində müəyyən çətinliklər
yaranmışdı. Son zamanlar o çətinliklər qismən də olsa, aradan qaldırılır. Sahənin mütəxəssisi kimi tanınmış turizm
şirkəri olan “Qlobus”un prezidenti Eldəniz Səfərovla görüşüb söhbət etdik.
Həmsöhbətimiz dedi: Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi üçün atılan ilk addımların sırasında
“Azərbaycan Respublikası Regionlarının Sosial İqtisadi
İnkişafı Dövlət Proqram”larının icrası çərçivəsində reallaşdırılan tədbirləri qeyd etmək lazımdır.
Biz şadıq ki, işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonlarında minatəmizləmə, yolların çəkilməsi, elektrik və qaz xətlərinin bərpası həmin
ərazilərdə də turizmin inkişafına stimul verəcək.
Həmsöhbətim qeyd etdi ki, həm ulu öndər Heydər
Əliyev, həm də cənab Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə
mükəmməl turizm sənayesinin formalaşdırılmasına zəmin
yaradıblar. Biz məhz həmin baza üzərində Azərbaycan turizminin inkişafına yeni töhfələr vermək əzmindəyik.

Hazırladı:
Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

mərd bir gənc kimi tanıyırdı.
2020-ci ilin sentyabrında düşmən
təxribatına cavab olaraq başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Təbriz
Bakıdan işlərini atıb kəndə qayıdıb,
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin rayon şöbəsinə
gedərək könüllü döyüşlərə qatılmaq
üçün müraciət edir. Anası onu göz
yaşları ilə yola salmışdı. Əvvəlcə
Gəncədəki hərbi hissəyə göndərilir.
Bir neçə gündən sonra Gəncədən
zəng edib, anasına etiraz edir: “Sevin
ana, göz yaşların mənim müharibəyə
gedib vuruşmaq arzumu yarıda qoydu”. Dinə çox bağlı Təbrizin arzusu
Şuşanın işğaldan azad edilməsində
iştirak edib, Şuşa məscidində namaz
qılmaq imiş. Reyhan xanım balası
haqqında bu sözləri danışdıqca hönkür-hönkür ağlayır, ürəyinin yanğısını
göz yaşlarıyla canından çıxarır. Onunla danışdıqca fikirləşirdim ki, sən tək
deyilsən Reyhan xanım, şəhid analarının hamısı qan ağlayır. Yox, təkcə
şəhid anaları deyil, bütün analar qan
ağlayır. Deyirlər zirvədən sonra eniş
başlayır. Şəhidlik enişi olmayan tək
zirvədir. Reyhan ananın Təbrizi də o
müqəddəs zirvədə qərar tutub. Anaya
ürək-dirək verməyə çalışıram. Sənin
bundan sonra müqəddəs adın var:
Şəhid Anası,- deyirəm.
44 günlük Vətən müharibəsi başa
çatdıqdan sonra öz istəyi ilə Təbrizi

xüsusi təyinatlı kimi fəaliyyətini davam
etdirir. Bir çox bölgələrə döyüş tapşırığı alan Təbriz ən son Zəngilan rayonunda olur.
Həmin gün baş verən düşmən
təxribatının qarşısını almaq üçün döyüş tapşırığı alırlar. Kəşfiyyat zamanı çətin relyefi olan ərazidə xüsusi
təyinatlı komanda düşmən mövqeyini
aşkar edir. 12 sentyabr 2022-ci ildə
öndə gedən Təbrizə və bir döyüş yoldaşına düşmənin sığınacağını qumbaraatanla vurmaq tapşırığı verilir.
Təbriz sərrast atəşlə hədəfi məhv
edir. Ancaq ürəyi soyumur, yanındakı döyüş yoldaşı ilə əllərindəki avtomatla düşmən üzərinə hücum edirlər.
Düşmən səngərdəki sığınacaqda,
onlar isə açıq ərazidə idilər. İçindəki
Vətən sevdası onu rahat buraxmır, ölümü düşünmədən düşmənin
üstünə gedir. Təbrizlə döyüş yoldaşı
xeyli düşməni məhv etsələr də, heyif ki, özləri də düşmən gülləsinə tuş
gəlirlər.
Komandirin atasına danışdığına
görə, onlar 4 saat neytral zonada atəş
altında qalıblar. Nə qədər cəhd etsələr
də onları götürmək mümkün olmayıb.
Düşmən tam zərərsizləşdirildikdən
sonra Təbrizin və döyüş dostunun nəşini götürmək mümkün olub.
Təbrizlə döyüş dostunun vurduqları
sığınacaqda 17 düşmən cəsədi aşkarlanıb. Anası danışır ki, həmişə
deyirdi, ana, sən bilirsən mən harada
işləyirəm. Deməli hər şeyə hazır olmalısan. Bilirsən ki, hər şeydən öndə
Vətən gəlir. “Balamın arzuları çox
idi. Həmişə qardaşlarının uşaqlarını,
dostlarının uşaqlarını sevərdi. Özü də
nəhayət evlənmək eşqinə düşmüşdü.
Balam arzusuna çatmadı”.
Rəhimovların gözəl ailəsi var.
Yüksək mədəniyyət, nizam-intizam,
vətənpərvərlik, böyük-kiçiyə hörmət ilk
baxışdan diqqətimi cəlb elədi. Baxdığım gözlərdəki kədərdən bəhs etməyə
acizəm. Bu qədər sonsuz kədərin
içində bütün şəhid ailələrinə məxsus
qürur, əyilməzlik, mərdlik var idi.
İçimdən bunlar keçdi ayrılarkən,
biz Təbrizə həsrət, Təbriz bizə. Nə
fərqi var ya şəhidi olsun, ya şəhəri.
Təbrizlər bizi Təbriz sevdamıza qovuşdurmaq üçün əbədi yaşayacaqlar.
Məkanın və zamanın fərqi yoxdur!

Əminə YUSİFQIZI,
Respublikanın Əməkdar jurnalisti

Azərbaycan Respublikası
Elm və Təhsil Nazirliyi

Bakı Dövlət Universiteti
aşağıdakı fakültə və kafedralarda
boş olan vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
I. Dekan vəzifəsini tutmaq üçün:
Coğrafiya fakültəsi
Jurnalistika fakültəsi
II. Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün:
Qafqaz xalqları tarixi kafedrası
Türk xalqları tarixi kafedrası
Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası
Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)
kafedrası
Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası
Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası
Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası
Mülki hüquq kafedrası
Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası
Gender və tətbiqi psixologiya kafedrası
Cəbr və həndəsə kafedrası
Hesablama riyaziyyatı kafedrası
Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası
Bioekologiya kafedrası
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası
Coğrafi ekologiya kafedrası

İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası
İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası
Multimedia və elektron kommunikasiya
kafedrası
İran filologiyası kafedrası
Türk filologiyası kafedrası
Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası
Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası
Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası
Dünya iqtisadiyyatı kafedrası
Riyazi iqtisadiyyat kafedrası
Türkologiya kafedrası
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrası
Qeyd–müsabiqədə iştirak etmək üçün
sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il
tarixli 5/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş
"Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri,
dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması Qaydaları"na uyğun elan olunduğu
gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.
Ünvan–
Bakı
şəhəri,
AZ1148,
Z.Xəlilov küçəsi 33.

Yarımçıq ömür olmur, yarımçıq
işlər qalır, Məmməd Nazimoğlu...
Həmişə sıramızda olduğunu sandığıma görə bu sətirləri məhz sənə xitabən
qələmə alıram. Sən xalis orijinallıq nümunəsi idin, Məmməd. Özün də, həyatın da,
yazıların da, qoyub getdiyin məktəbin də, atmaca və ironiyaların da orijinal idi. Bir
dəfə İlham Abbasova demişdim ki, Məmmədin kostyumu da, xarakteri də, yaradıcılığı
da həmişə əyninə biçilmiş kimi görünür. Qəribədir, sən jurnalistikada heç kəsə
bənzəmək istəmədiyin kimi, heç kəs də sənə oxşamaq istəmədi.
Kiminsə tərcümeyi-halını oxuyarkən
yadda saxlayın, həqiqət heç zaman dərc
edilmək üçün yaramır.

Bernard ŞOU

Sənin
jurnalistikadan
və
ayrı-ayrı
həmkarlarından heç bir tələbin, istəyin, tövsiyən
yox idi. Halbuki, tələb etməyə haqqı olanların
önündə idin. Ancaq həmkarların haqqında danışanda sezirdim ki, cəmi iki arzun var: Jurnalist
sadə olsun, yazılar səmimi. Bir də plagiatçılıqdan çox qorxurdun. Alllah sənə rəhmət eləsin, bu
gün planetimizin qələm, yazı-pozu mövcud olan
bütün guşələrində plagiatçılıq at oynadır.
Plagiatçılıqdan söz düşmüşkən, xatırladım
ki, mən də indi həmin yolu tutaraq, sənin haqqında nə vaxtsa ( hər halda bu əsrdə olub) qələmə
aldığım bir yazının əvvəlki cümlələrini yada salmaq istəyirəm. Çünki həmin sətirlər “Xalq qəzeti”
oxucuları üçün tamamilə yenidir. Bu məqamda
sənin bir ifadən köməyimə gəlir. Demişdin ki,
kimsə özünün keçmiş yazısından bəhrələnirsə,
bu, plagiatçılıq deyil, təkrarçılıqdır.
Qərəz, yetmişinci illərin əvvəlləri idi. Onda
hələ rayonda yaşayırdım. Atamla təsərrüfat
işlərindən qayıdırdıq. Tarladan evə çatana
qədər beş-altı nəfərlə salamlaşdıq və görüşdüyümüz adamların bəziləri atamla söhbət
etdilər. Eşitdiklərimin bir neçəsi ürəyimcə olmadı. Rastlaşdığımız adamların hamısı ya qohumlarımız, ya da qonşularımız idi. Amma çox
fərqli düşüncələri var idi. Bu təəssüratımı atama
bildirəndə dedi: – İnsanlar da bulud kimidir. Buludların biri narın yağış yağdırıb təbiəti sevindirir, birindən dolu yağıb yerdə şitilləri, ağacda
meyvələri, quş yuvalarında körpə balaları məhv
edir, biri leysan yağdırıb sel-daşqın törədir, biri
də ağ bulud olur – eləcə ziyansız, xətərsiz, gözəl
görünür. Sən bax, həmin ağ bulud idin, Məmməd
Nazimoğlu.
Sən gedəndən sonra həmkarlarından biri
“Məmməd Nazimoğlunun yarımçıq ömrü” adlı
yazı qələmə almışdı. Etiraz etdim. Özü də ciddi
şəkildə. Dedim, a kişi, hamı özü üçün yazılmış
ömrü tam yaşayır. Məmməd 25 yaşında dünyasını dəyişsəydi də həmin 25 il onun ömrü olacaqdı, 95 yaşında yığışıb getsəydi, yenə də elə.
Yəni yarımçıq ömür olmur, yarımçıq işlər qalır.
Necə ki, sənin çoxsaylı işlərin yarımçıq qaldı.
Həyatın təzyiqlərinə, yaşadığın günlərin sıxıntı-

larına, “bəxtin bəxş etdiyi” məhrumiyyətlərə beş
il, on il də tab gətirə bilsəydin, səni bilmirəm,
mətbuatımız daha çox qazana bilərdi.
Sən onsuz da az iş görməmişdin. Ağdaşdan
– qobu üstündən düşüb gələrək, (doğulduğun
kəndin adı Qobuüstü olduğunu nəzərdə tuturam)
paytaxtda, ölkə mətbuatının ən ünlü simaları
sırasında dayanmaq o qədər də asan məsələ
deyildi. Həm də sənin kimi abırlı, ləyaqətli,
şəxsiyyətli, hər cür mənfiliklərdən uzaq olan bir
gənc üçün. Sənin uğura gedən bütün yollarını
tale açmışdı. Elə tale də bağladı.
Yeri gəlmişkən, sən
Azərbaycanın ilk
müstəqil nəşrlərindən olan “Aydınlıq” qəzetinin
yaradıcılarından biri olmuşdun. “Xalq qəzeti”nin
baş redaktor müavini, “Ulus” qəzetinin baş
redaktoru, “Avropa”, “Yeni Müsavat”, “525-ci
qəzet”, “Azadlıq”, “Şans” qəzetlərinin yazarı,
ANS telekanalında efirə gedən “Qulp” verilişinin
müəlliflərindən biri, Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun icraçı direktoru olmuşdun.
Bunların hamısından əvvəl isə, sən bütün azərbaycanlıların “Çayçı Məmmədi” idin.
Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deməliyəm
ki, sənin vəfatının ilk ildönümü günü keçirilən
tədbirdə mənim bir reklamın adına işarə edərək
dediyim “Məmməd bizi birləşdirən dəyər idi”
cümləmi ölkədəki qəzetlərin bəlkə də yarısı
təkrarlamışdı. Mən mat qalırdım, həsəd aparırdım ki, iqtidarlı, müxalifətli bütün jurnalistlər, oxucuların hamısı, siyasətçilərin əksəriyyəti səni öz
əzizi kimi qarşılayır, arayıb, axtarırdı. Bunu necə
bacarmışdın, ey Nazimoğlu?
... İş otağımın pəncərəsi “Nizami” kinoteatrı tərəfə baxır. Sən də xeyli müddət bu binanın
məhz bu mərtəbəsini şərəfləndirmişdin. Hərdən,
xüsusilə, yağışlı havalarda pəncərədən baxanda
elə güman edirəm ki, indicə kinoteatr tərəfdən
qalın gödəkçəsinin yaxasını sıx-sıx düymələmiş
Mehdi Mükərrəmoğlu və nazik plaşını çıxarıb
qolunun üstündə tutmuş Məmməd Nazimoğlu
gələcək. Bu, xoşbəxtlikdir ki, nəinki əzizlərin,
qohumların, dostların, həmkarların, hətta
qəzetlərdən imzanı tanıyanlar da səni unuda
bilmirlər. Sən o qədər istedadlısan ki, bizdən ayrılmağından 14 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, hələ də mənim yaşda, gəlməyəcəyini dəqiq
bilən ahıl jurnalisti də “aldatmağı” bacarırsan.
Allah sənə rəhmət eləsin!
...Ayın əvvəlində “Facebook”da sənin haqqında paylaşdığım yazıya belə sərlövhə vermişdim: “Sentyabr Məmməd Nazimoğlu ayıdır”.
Mərhum dostun Fəxrəddin Cumayevin sözü idi.
Ona görə də indi heç nə yazmaq fikrində deyildim. Bu sətirlərin qələmə alınması isə başqa bir
dostunun – vaxtilə çalışdığın “Xalq qəzeti”nin indiki baş redaktorunun təşəbbüsü oldu. Rahat yat
ki, unudulmursan.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Şəhidlərimizi anarkən
Şəhidlər... Bu kəlmə son otuz ildə həyatımıza daxil olmuşdur. Xalqımızın milli
müstəqillik uğrunda mübarizəsi, mənfur qonşularımız tərəfindən torpaqlarımızın işğalı
və nəhayət, möhtəşəm Zəfər təntənəmiz, Vətənimizin azadlığa qovuşması – bütün
bunları biz birlikdə yaşamışıq. Bu yolu ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin açdığı yolla
irəliləyərək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Vətən müharibəsinə qalxaraq keçmişik. Bu faktları şəhidlərimizin və
qazilərimizin sayəsində qazanılan qələbələrə sevinərək və kədərlənərək xatırlayırıq.
Təəssüf ki, Şəhidlərimiz bu gün də var. Bu gün də Vətənimizdə sülhün keşiyində duran
qəhrəman əsgərlərimiz arasında itkilərimiz olur. Ancaq Vətən uğrunda ölüm şərəfli
ölümdür. Şəhidlər öz ölümü ilə Vətən tarixində öz izlərini qoyurlar, qəlbimizdə öz
heykəllərini ucaldırlar. Vətən öz qəhrəmanlarını unutmur, onların adını əbədiləşdirir.
2020-ci ildə başlayan və qələbə ilə
nəticələnən Vətən müharibəsindən iki il ötdü və
məhz sentyabrın 27-si xalqımız şəhidlərimizin
Anım Gününü qeyd etdi. Bu, çox hüznlü, çox
da qürurlu bir gündür. Bu, Böyük Zəfər yolunun
başlanğıc günüdür.
Təbii ki, mədəniyyət və incəsənət
xadimlərimiz bütün bu illərdə xalqımızın,
dövlətimizin, möhtərəm Prezidentimizin yanında olmuş, bəstəkarlarımız yaratdığı əsərlərlə
keçdiyimiz bu şərəfli yolu, şəhidlərimizin
xatirəsini öz əsərlərində əbədiləşdirmişdir.
Vətənimizin tarixində baş verən kədərli və sevincli hadisələri əks etdirən çoxsaylı əsərlər
yaranmışdır: mahnıdan, balladadan, odadan
tutmuş, kantata, oratoriya, simfoniya və operalara qədər. Bütün bu əsərlərdə bəstəkarların
qəlb çırpıntıları, düşüncə tərzi, Vətənin taleyinə
görə narahatlığı və Qələbəyə inamı öz əksini
tapıb. Lakin bu əsərlərdə şəhidlərin ruhuna
hörmət öndə durur. Əsərlərin bir çoxunun adında da bunu görə bilərik. Hələ 30 il bundan öncə
görkəmli bəstəkarlarımızdan Cövdət Hacıyevin
“Şəhidlər”, Azər Rzayevin “Bakı-90”, Nəriman
Məmmədovun “Xocalı şəhidlərinə”, Azər Dadaşovun “Şuşa”, Tofiq Bakıxanovun “Qarabağ
harayı” simfoniyalarını, Vasif Adıgözəlovun
“Qarabağ şikəstəsi” oratoriyasını, Məmməd
Quliyevin “Simfoniya-Rekviyem”ini, Oqtay Kazıminin “Murovdağ nəğmələri” oratoriyasını,
Sevda İbrahimovanın “Vətən şəhidlərinə” kantatasını və onlarca, yüzlərlə digər əsərləri qeyd
edə bilərik. Bəstəkar əsərləri bu gün də yaranmaqda davam edir. Bütün bu əsərlərdə şəhidlik
mövzusu, Qarabağ faciəsi, Vətənpərvərlik
hissləri öz dolğun təcəssümünü tapmışdır. Əlbəttə ki, şəhidlik kimi ali bir mövzuya

müraciət edərkən, hər bir bəstəkar musiqi üslubuna uyğun olaraq, bu mövzunu açmağa çalışmışdır. Lakin bu əsərləri birləşdirən mövzu
– Vətənin azadlığının, şəhidlərin ölməzliyinin,
bəstəkarların vətəndaşlıq mövqeyinin əks
olunmasıdır. Biz əminik ki, “Vətən” və “Şəhidlik”
mövzuları musiqimizin əbədi mövzusu olaraq,
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin daim
diqqət mərkəzində olacaqdır.
Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyərək deyirik: Qarabağ Azərbaycandır!

Fərhad BƏDƏLBƏYLİ,
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru,
Xalq artisti, professor
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Belçika
Növbədənkənar iclas
NATO-nun Baş katibi
Yens Stoltenberq qurumun
mənzil-qərargahında
Milli
Silahlanma üzrə Direktorlar Konfransının (CNAD)
növbədənkənar
iclasında
müttəfiqləri hərbi ehtiyatları mümkün qədər artırmağa davam etməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, NATO
müttəfiqləri döyüş sursatı ehtiyatlarını artırmalı və Ukraynaya lazım olan dəstəyi təmin etmək üçün birgə işləməyə
davam etməlidir.
Xəbəri “Bild” verib.

ABŞ-ın vitse-prezidenti
və Yaponiyanın Baş naziri
Tokioda görüşüblər
Qeyd edək ki, Sindzo
Abe bu ilin iyulunda sui-qəsd
nəticəsində qətlə yetirilib. O,
Yaponiyanın ən nüfuzlu və
xarizmatik
siyasətçilərindən
biri sayılırdı. Abe, həmçinin
regionda sərt xarici siyasət
xətti yeridir, ölkəsinin müdafiə
qabiliyyətini gücləndirməyə çalışırdı.
Dünən yüksək ABŞ rəsmisi
Yaponiyanın Baş naziri Fumio
Kişida ilə görüşüb. Onlar bir sıra
ikitərəfli və qlobal problemləri

müzakirə ediblər. Mediaya
açıqlanan məlumatda qeyd
edilir ki, görüşdə Rusiyanın Ukraynaya hücumu pislənilib və
problemin sülh yolu ilə həllinin
vacib olduğu vurğulanıb.
Yaponiya hökumətinin rəs
misinin bildirdiyinə görə, Sindzo
Abenin dəfn mərasimində 6,5
mindən çox insan iştirak edib.
Mərasimdə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, ABŞ-ın
keçmiş prezidenti Barak Obama və digər yüksək vəzifəli

Hərbi büdcə artırılır
Fransa hökuməti 2023-cü
ildə ölkənin hərbi büdcəsinin
təqribən 3 milyard avro artırılacağını bildirib. Bununla da
ardıcıl altıncı dəfə artırılan
hərbi büdcə 43,9 milyard avro
təşkil edəcək.
Qeyd olunur ki, hazırda Fransada 2024-2030-cu illərdə
silahlı qüvvələrin və silahlanmanın inkişafına dair yeni proqram hazırlanır. Layihə cari ilin dekabr ayından gec olmayaraq parlamentə təqdim olunacaq.
Məlumatı “Defense News” yayıb.

Böyük Britaniya
Kralın simvolu ictimaiyyətə açıqlanıb
Böyük Britaniyanın yeni
Kralı III Çarlzın kral simvolu ictimaiyyətə açıqlanıb.
Bildirilir ki, dövlət binalarında, sənədlərdə və poçt
qutularında istifadə olunacaq simvol bir çox dizaynlar
arasından Kral III Çarlz tərəfindən şəxsən seçilib. Simvol
onun adının baş hərfi olan C və latın dilində kral mənasını
verən Rex sözünün ilk hərfini, həmçinin 3 rəqəmini özündə
birləşdirir. Yeni monarxın simvolu Kraliça II Elizabetin “E II
R” simvolunu əvəz edəcək.
Xəbəri “The Guardian” verib.

Bolqarıstan
“F-16” qırıcıları alınacaq
Bolqarıstan
hökuməti
Rusiya istehsalı olan “Miq
29” qırıcılarını əvəz etmək
üçün ABŞ-ın “Lockhed Martin” şirkətinin istehsalı olan
“F-16C/D” “Blok 70” hərbi
təyyarələri alır. Artıq tərəflər
arasında müqavilə bağlanıb.
Müqavilənin dəyəri 1,3 milyard dollar təşkil edir. Razılaşmaya əsasən, “Lockhed Martin” kompaniyası Bolqarıstana
NATO standartlarına cavab verən 8 ədəd “F-16C/D” “Blok
70” qırıcıları və onların ehtiyat hissələrini tədarük edəcək.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Türkiyə

ABŞ Rusiyanı nüvə gündəliyinə
cəlb etmək üçün bütün vasitələrdən
istifadə etməyə çalışır. Bu barədə dünən
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi
nümayəndəsi Mariya Zaxarova bəyan
edib. Məlumatı “İzvestiya.ru” yayıb.
Zaxarova “Sputnik” radiostansiyasının efirində bildirib: “Onlar bu mövzuda
asanlıqla danışırlar, bütün vasitələrdən
istifadə edirlər ki, bizi bu gündəliyə cəlb
etsinlər. Onlar məhdudiyyətsiz hər cür

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

madasında təhlükəsizliyinə və
sülhə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirir.
Xatırladaq ki, iki Koreya
dövləti arasında hərbsizləş
dirilmiş zona 1953-cü ildə yarımadada ağır müharibənin dayandırılması və atəşkəs barədə
razılığın əldə olunmasından
sonra yaradılıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

vasitədən istifadə edirlər”. O qeyd edib
ki, ABŞ, həqiqətən, total dağıdıcılıqla
məşğul olur. Sentyabrın 27-də “Politiko”
ABŞ-ın Rusiyanın nüvə silahlarını ciddi
şəkildə izlədiyini yazıb. Məlumata görə,
Vaşinqton və müttəfiqləri hava və kosmik
vasitələrin tətbiqi, eləcə də kiberməkanda
əməliyyatlarla bağlı faktların toplanması
istiqamətində səyləri gücləndiriblər. Qərb
kəşfiyyatı əslində öyrənməyə çalışır ki, Rusiya Ukraynada nüvə silahından istifadə
edə bilərmi.
Həmin gün Rusiya Təhlükəsizlik Şurası
sədrinin müavini Dmitri Medvedev bəyan
edib ki, ölkəsi lazım gələrsə, özünün nüvə
doktrinasına əsaslanaraq, nüvə silahını
tətbiq edə bilər.

Ona qədər, sentyabrın 25-də Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski CBS-yə
müsahibəsində bildirmişdi ki, RF Prezidenti Vladimir Putin nüvə silahı haqqında
danışarkən yalan demir. O, Rusiyanı dayandırmaq üçün Ukraynanın müttəfiqlərini
Moskvaya qarşı təzyiqləri artırmağa çağırmışdı.
Bununla bağlı ABŞ Dövlət Departamenti
başçısının silahlara nəzarət və beynəlxalq
təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Bonni
Cenkins demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın nüvə silahından mümkün istifadəsi
ilə bağlı bəyanatlardan narahatdır.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

İqlim dəyişikliyi bəzi
xəstəlikləri artıra bilər
İngiltərəli alimlərin apardıqları araşdırmaya görə,
qlobal iqlim dəyişikliyi bəzi yoluxucu xəstəliklərin və virusların sayının çoxalmasına səbəb ola bilər. Bu haqda
tədqiqatın nəticələrinin dərc olunduğu “Nature Climate
Change” jurnalında məlumat verilib.
Bildirilir ki, hazırda elmə
məlum olan 375 yoluxucu
xəstəlikdən 218-i iqlim dəyi
şikliyi ilə əlaqədar baş verən
təbii hadisələr nəticəsində daha
da fəallaşıb. Ehtimala görə,
bəzi təbii fəlakətlər zamanı
yarasalar, siçanlar və ağcaqanadlar xəstəliklərin əsas daşıyıcıları hesab olunurlar. Araşdırmalara görə iqlim dəyişikliyi
ilə əlaqədar temperaturun artması dəniz məhsullarının da
strukturunu pozur, insan sağlamlığını ciddi təhlükə altına
atır.
ABŞ-ın Viskonsin Univer
sitetinin
Qlobal
Sağlamlıq
İnstitutunun tədqiqat qrupunun həkimi Conatan Patz isə
qeyd edir ki, iqlim dəyişikliyi
zamanı xəstəliklərin riskləri
də dəyişəcək. Alimin fikrincə,
iqlim dəyişikliyinin səbəb ol-

duğu təbii fəlakətlər insanlarda malyariya, qızdırma, vəba
və qarayara kimi yoluxucu
xəstəliklərin şiddətini artıracaq.
İqlim dəyişikliyi, qlobal istiləşmə
və bunun nəticəsində yaranan
həddindən artıq istilər, daşqınlar, quraqlıqlar kimi hava anomaliyaları müxtəlif vaxtlarda
yoluxucu xəstəliklərin təxminən
58 faizini kəskinləşdirib.
Hesab olunur ki, qlobal
istiləşmə gələcəkdə yeni pandemiyaların inkişafına səbəb
ola bilər. Tədqiqatçılar planetdə
temperatur yüksəldikcə, vəhşi
heyvanların
yeni
yaşayış
yerləri axtarmağa məcbur olacağını və bu amilin yeni virusların insanlara keçmə riskini
artıracağını xüsusi vurğulayırlar. İqlim böhranı təkcə təbiət
və iqtisadiyyat üçün deyil, Yer
kürəsi əhalisi üçün də böyük

problemlər yaradır. Mövcud durum sağlamlığa ciddi təhlükələr
yaratmaqla yanaşı, hər il milyonlarla adamın həyatına son
qoyur. Belə ki, dünyada hər il
6,5 milyondan çox insan havanın çirklənməsi ilə bağlı
səbəblərdən ölür. Ən həssas
qruplara uşaqlar, qadınlar, qocalar və yoxsul əhali aid edilir. Ümumiyyətlə, həddindən
artıq temperatur
insan orqanlarına mənfi təsir göstərir:
ürək, böyrəklər və ağciyərlər
istilikdən xüsusilə çox zərər
görür. Qlobal istiləşmə allergiya mövsümünün uzanmasına
və müxtəlif xroniki xəstəliklərin
yaranmasına səbəb olur.

Ümumdünya
Səhiyyə
Təşkilatı 2050-ci ilə qədər
350 milyondan 600 milyona
qədər insanın iqlim dəyişikliyi
səbəbindən içməli su problemi ilə üzləşəcəyini proqnozlaşdırır. İqlim dəyişikliyi əksər
ölkələrdə, xüsusən də Afrikada
kənd təsərrüfatı istehsalına, o
cümlədən, qida çatışmazlığında bir sıra çətinliklər yaradacaq. Bütün sadalanan faktlar
siyasi münaqişələrin çoxalmasına, yoxsulluğun artmasına və
ekosistemin daha da aşınmasına səbəb olacaq.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Kuba işıqsız qalıb
Enerji sistemi iflic vəziyyətdədir.
Ölkənin hər yerini cənginə alan “İen”
qasırğası elektrik stansiyalarının da işini bərbad hala salıb. Hazırda Kubada
bərpa işləri aparılır. Verilən məlumata

ÂSentyabrın
Â
29-da
ÂBakıda
Â
və
Abşeron
yarımadasında
dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 18-20° , gündüz 2528°, Bakıda gecə 18-20°, gündüz 25-27° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755
mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.
ÂNaxçıvan
Â
şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
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görə, qasırğa nəticəsində həlak olanlar
və xəsarət alanlar var.
TASS-ın məlumatına görə, Meksika
körfəzindən gələn tropik “İen” qasırğası ABŞ-ın Florida ştatına doğru hərəkət
Gecə 11-16°, gündüz 26-31° isti olacaq.
ÂXankəndi,
Â
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 5-10°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂŞərqi
Â
Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 5-10°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂQazax,
Â
Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 13-17°, gündüz 2631° isti olacaq.
ÂBalakən,
Â
Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

TASS informasiya agentliyi yazır ki, bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət katibi Entoni Blinken Dövlət Departamentində
Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Subrahmanyam Caişankar ilə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.
ABŞ Dövlət katibi deyib: “Üzləşdiyimiz problemləri həll
etmək üçün BMT üzvləri nəinki Nizamnaməyə əməl etməli,
eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının inklüzivlik səviyyəsini artırmaqla institutu müasirləşdirməlidirlər”.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə
respublika birinciliyi keçirilib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidməti (DYMX) FHN işçilərinin Həmkarlar İttifaqının dəstəyi ilə Xidmətin Neftayırma Müəssisələri üzrə
Yanğından Mühafizə Dəstəsinin idman bazasında yanğınxilasetmə idman növü üzrə respublika birinciliyinin final
mərhələsini keçirib.
Birincilik
FHN-in
DYMX-nin şəxsi heyətinin
peşə və fiziki hazırlıq
səviyyəsinin daha da
yüksəldilməsi, eləcə də
yanğın-xilasetmə idmanının populyarlaşdırılması və gənclər arasında
təbliği məqsədilə təşkil
edilib.
Yanğınsöndürən
və
Xilasedicilərin Beynəlxalq İdman Federasiyası tərəfindən təsdiq
olunan “Yanğın-xilasetmə idmanının Qaydaları”na uyğun olaraq keçirilən Respublika birinciliyində ümumilikdə 120 nəfərdən
ibarət 12 komanda iştirak edib.
Komandalar yanğınların söndürülməsində tətbiq edilən
müxtəlif döyüş hərəkətləri kompleksindən ibarət olmaqla hücum
nərdivanı ilə təlim qülləsinin dördüncü mərtəbəsinə qalxma, 100
metrlik maneəli zolağı dəfetmə və döyüş açılışını yerinə yetirmə
üzrə qüvvələrini sınayıblar.
Komanda yarışında hər üç növ üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin obyektləri üzrə Yanğından Mühafizə
İdarəsinin (YMİ) komandası ən yaxşı nəticə göstərərək birinci
yerə layiq görülüb.
Hücum nərdivanı ilə təlim qülləsinin dördüncü mərtəbəsinə
qalxma yarışında Səbail rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin
(YMH) komandası ikinci, Nəsimi rayon YMH-nin komandası isə
üçüncü yeri tutub.
100 metrlik maneəli zolağın dəf edilməsi növü üzrə komanda yarışında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
obyektləri üzrə YMİ-nin ikinci komandası ikinci, Sumqayıt şəhər
YMİ-nin komandası isə üçüncü yerə layiq görülüb.
Döyüş açılışı növü üzrə komanda yarışında isə Səbail rayon
YMH-nin komandası ikinci, Sumqayıt şəhər YMİ-nin komandası
isə üçüncü yerə layiq görülüb.

“Xalq qəzeti”

Neft qiymətləri necə dəyişib
Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti müxtəlif
istiqamətlərdə dəyişib. Londonun
“İCE” (“Inter
Continental Exchange Futures “) Birjasının məlumatına
görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 0,60 faiz artaraq
bir bareli 86,80 dollar olub.

Kubaya gələn tropik “İen” qasırğası “Azadlıq adası”nı işıqsız qoyub.
Ölkənin bütün ərazisində elektrik enerjisinin verilişi kəsilib. Kubanın
“Union Electrica” şirkəti bildirib ki, qasırğa ölkə enerji sistemini
darmadağın edib.

Müqaviləyə xitam verilib
Türkiyənin
“Trabzon
spor” klubu futbolçusu Anders Trondsenlə yollarını
ayırıb. Müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Razılaşmaya
əsasən, oyunçuya 1 milyon
252 min 500 avro təzminat
ödəniləcək. Qeyd edək ki,
“Trabzonspor”la Trondsen arasında 2020-ci ildə dördillik
müqavilə imzalanmışdı.
Xəbəri “Anadolu” verib.

şəxslər də iştirak ediblər.
ABŞ-ın
vitse-prezidenti
Kamala Harrisin Yaponiyadan
Cənubi və Şimali Koreya arasındakı hərbsizləşdirilmiş zonaya səfər edəcəyi gözlənilir.
Xanım
siyasətçi
buradakı
amerikalı hərbçilərlə görüşlər
keçirəcək.
Cənubi Koreyanın Baş naziri Xan Dak Su bildirib ki, xanım Harrisin Cənubi Koreyaya
səfəri böyük əhəmiyyət kəsb
edir və Ağ evin Koreya yarı-

Mariya Zaxarova: ABŞ Rusiyanı nüvə
gündəliyinə cəlb etməyə çalışır

Dünyanın ən zəngin insanı

Fransa

ABŞ və Hindistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
(BMT) Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) daha inklüziv
quruma çevrilərək modernləşdirilməsinin tərəfdarıdır.

Sentyabrın 28-də Tokioda Yaponiyanın keçmiş baş
naziri Sindzo Abenin dəfn mərasimi keçirilib. ABŞ-ın vitse-prezidenti Kamala Harris mərasimdə iştirak edib. Bu
barədə “Associated Press” agentliyi məlumat yayıb.

ABŞ
“Forbes” nəşri dünyanın
ən zəngin 400 biznesmeninin adını açıqlayıb. Bildirilir
ki, siyahıya ABŞ-ın “Tesla”
və “SpaceX” şirkətlərinin
sahibi Elon Musk başçılıq
edir. Nəşr yazır ki, o, cari
ildə sərvətini 60 milyard dollar artırıb. Hazırda onun varidatının 220 milyard dollardan çox olduğu qeyd edilir.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

ABŞ və Hindistan BMT TŞ-nin
modernləşdirilməsinə çağırıb

edir. Ştatda fövqəladə vəziyyət elan
edilib. Sinoptiklərin məlumatına görə,
küləyin sürəti saatda 225 kilometrə çatır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 11-16°, gündüz 2530°, dağlarda gecə 5-10°, gündüz 18-23° isti
olacaq.
ÂMingəçevir,
Â
Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad,Biləsuvar,
Saatlı,
Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Gecə 14-18°, gündüz 28-32° isti olacaq.
ÂMasallı,
Â
Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısamüddətli
yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək. Gecə 15-18°, gündüz 25-30°, dağlarda
gecə 14-16° , gündüz 19-23° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange “) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 1,39 faiz azalaraq bir bareli 77,41,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,23 faiz
artaraq bir bareli 90,17 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Çünki dünyada gedən qlobal geosiyasi hadisələr neftə olan tələbatı artırır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
İNDEKS

0282

TİRAJ

5335

SİFARİŞ

2664
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