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 � Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin və 
şəxsi həyatının  ən mühüm cəhətlərindən biri onun  milli və 
dini tolerantlığa verdiyi misilsiz önəm idi. O, Azərbaycanda 
yaşayan bütün etnosların və azsaylı xalqların həyatı, 
mədəniyyəti və məişəti ilə şəxsən maraqlanır və həmin 
mədəniyyətləri dövlətimizin mənəvi sərvəti adlandırırdı. 
Xalqımızın və dövlətimizin  milli və dini dözümlülüyü, 
ölkəmizin isə çoxmillətliliyi  barədə danışan və ya nə isə yaz-
maq istəyən istənilən azərbaycanlı öncə bu məsələlərə məhz 
Heydər Əliyev  yanaşmasını yada salır və həmin prinsiplərin 
mükəmməlliyi ilə  fəxr etdiyini söyləyir.

Ulu öndərin özü də fəxrlə yada 
salırdı ki,  biz tarix boyu həm dini, 
həm də milli baxımdan özümüzü 
kimdənsə üstün tutmamış, hamının 
haqqını tanımışıq. Torpaq bizim 
olsa da, burada yaşayan hər kəsin 
vətəndaşlığına hörmətlə yanaşmağı 
bacarmışıq. Qətiyyətlə deyə bilərik 
ki,  bu tendensiya  və ya ənənə, 
ayrı-ayrı fərdlərin istəyinə, yaxud  
hansısa siyasətə xidmət etməyib. 
Bu, bizim xalqımıza xas olan üstün 
keyfiyyətlərdən biridir. Qələmə 
aldığımız bu qeydlərdə həmin üstün 
keyfiyyətin Heydər Əliyev dühası 
ilə daha da zənginləşdirilməsinin  
sübutu olan  bir nümunəsi barədə 
söz açmaq  istəyirik.

... Qafqaz Albaniyasının tarixini 
özündə yaşadan rayonlardan birində 
Qəbələnin Mirzəbəyli  kəndində 
bizimlə yanaşı, udinlər 
(qədim mənbələrdə uti və  udi 
kimi qeyd olunan həmin insanlar 
özlərini udin adlandırırdılar) və 
ləzgilər yaşayırdılar. Ədəbiyyat  
müəllimimiz Mais Qalustov, rus 
dili müəllimimiz Aşot Mosesov, 
sinif müəllimləri Lusya Daşdıyeva, 
Tamara Zəkəriyyəyeva udin,  sinif 
rəhbərimiz Murad Seyidov isə 
ləzgi idi. 23 yaşıma qədər saki-
ni olduğum Mirzəbəylidə elə bir 
milli və ya dini tədbir görmədim 
ki, udinlər və ləzgilər özlərini 
bizdən ayırsınlar və ya biz onla-

rın tədbirlərində iştirak etməyək. 
Rəhmətə getmiş insan üçün qılınan 
meyit namazı və Ramazan ayının 
bayram namazı istisna olmaqla 
bütün tədbirləri udinlərlə birlikdə 
keçirirdik. Əksər ənənələrimiz isə 
bir-birinə bənzəyirdi. Burada başqa 
bir məqamı da yada salmaq yerinə 
düşərdi. Belə ki, bu gün əhalisinin 
sayı 103 mindən çox olan Qəbələ 
rayonunda say etibarilə 85 faizdən 
çox olan azərbaycanlılardan sonra  
ikinci yerdə ləzgilər, üçüncü yerdə 
isə udinlər gəlirlər. Rayonda daha 
bir neçə azsaylı xalq da vardır. 

Multikulturalizm tariximiz və 
bu barədə konkret faktlar barədə 
olan internet materiallarında 
oxuyuruq: "Etnik baxımdan zəngin 
bölgələrimizdən biri də Qəbələdir. 
Rayonu səciyyələndirən başlıca 
amillərdən biri burada bir çox 
etnosların, azsaylı xalqların tarixən 
məskunlaşmasıdır.  Qəbələnin  
belə yaşayış məntəqələrindən biri 
də qədim və unikal tayfalardan 
olan udinlərin məskunlaşdığı Nic 
qəsəbəsidir (Son zamanlar qəsəbə 
adı verilən bu yaşayış məntəqəsi 
uzun illər idi ki, Qəbələnin ən bö-
yük üç kəndindən biri kimi tanınır-
dı). Nicdə azərbaycanlılarla yanaşı,  
udin  və ləzgilər  də yaşayırlar. 
4000 nəfərə yaxın sakin var. Kəndin 
sakini olan udinlərə aid ilk məlumat 
hələ 2500 il bundan əvvəl verilib. 

Bu etnosun əcdadları olan utilər 
haqqında eramızdan əvvəl  V əsr 
yunan müəllifi Herodotun "Tarix" 
əsərində məlumat var.  Strabonun 
"Coğrafiya" əsərində Xəzər dənizi 
və Qafqaz Albaniyası haqqında 
məlumatında utilərdən söhbət açı-
lıb. Udi sözünə isə termin kimi ilk 
dəfə Böyük Plininin (I əsr) "Həqiqi 
tarix" əsərində rast gəlinir. Ptolo-
meyin (II əsr) "Coğrafiya" əsərində, 
Xəzər dənizinin ətrafında müxtəlif 
tayfaların, o cümlədən - udinlərin 
yaşadığı göstərilir. 

Yadımdadır, müstəqilliyimizin 
ilk illərində, daha doğrusu, AXC-
Müsavat cütlüyünün ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi günlərdə bəzi dile-
tant siyasətçilər udinlərin xaçpərəst 
olduğunu əsas götürərək onlara qar-
şı çağırışlar səsləndirirdilər. O za-
man Mirzəbəyli kəndinin tanınmış 
ziyalılarından olan professor Xalid 
Əlimirzəyev kənddə çox yaxşı bir 
çıxış etmişdi. Alim əsaslandırırdı ki,  
tarixən  Günəşə, Aya sitayiş edən 
udinlər IV əsrin əvvəllərində xristi-
anlığı qəbul ediblər və indiyədək öz 

dinlərini saxlayıblar. Məhz həmin 
tarixdən  alban çarı Urnayr xaç 
suyuna salınma adətini qəbul edib 
və xristianlıq Qafqaz Albaniyası-
nın rəsmi dininə çevrilib. Qafqaz 
Albaniyasının əhalisinin xristianlaş-
ma dövründən başlayaraq, udinlər 
Alban kilsəsinə mənsubdur. Başqa 
xalqlar kimi xristianlığı qəbul 
etdikdən sonra udinlər yeni xristian 
ayinlərlə bərabər, köhnə adət və 
ənənələrini də  qoruyub saxlayıb-
lar. Məsələn, evlərdə sönməz ocaq 
saxlamaq atəşpərəstlikdən qalma 
ənənədir. Udin xristianlar   Qafqaz 
Albaniyasının öz dinini saxlayan 
yeganə xalqıdır.

Həmişə olduğu kimi, indi də  
yazını tam dolğunlaşdırmaq üçün 
şəxsi müşahidələr köməyimizə 
gəlir.  Ona görə də Aşot müəllimdən  
özümün eşitdiyim bir fikri yada 
salmaq istərdim. "Uçitel" (kəndin 
böyüklü-kiçikli bütün əhalisi onu 
elə çağırırdı) bir toy məclisində 
danışırdı ki, biz udinlər siz təciklərə  
(udinlər bizi məhz elə adlandırırdı-
lar) nisbətən erməni zülmünü daha 

çox görmüşük. Çünki ermənilər 
türkün, təciyin torpağını əlindən 
alıblar, bizim isə kilsəmizi. Biz 
daha çox zərərdidəyik.

Orta məktəb illərində  eşit-
diyim həmin faktın elmi əsası da 
hamı üçün əlçatandır. Yəni tari-
xi mənbələrdə yazılır ki, Alban 
kilsəsi  Vll əsrdə ərəb xilafətinin 
icazəsi ilə erməni – qriqorian 
kilsəsinin tərkibinə daxil edilib. 
Həmin dövrdə Alban katolikosunun 
qalmasına baxmayaraq, aktiv olaraq 
alban - xristianların etnik köklərinin 
dəyişdirilməsi və erməniləşdirilməsi 
siyasəti gedirdi. Nəticədə, Dağlıq 
Qarabağda onlar bütövlükdə öz dil 
və mədəniyyətlərini itirmiş oldular. 
Qəbələ və Oğuz ərazisində yaşayan 
udinlər  isə öz adət - ənənələrini və 
dillərini  qoruyub saxlaya biliblər. 
1836-cı ildə rus pravoslav kilsəsi və 
Rusiya idarəçiliyi Alban kataliko-
sunun taxtını və dəftərxanasını ləğv 
etdikdən sonra udin - xristianlar 
erməni kilsəsinin tam təsiri altına 
düşürlər... 

Azərbaycan tolerantlığının 

tarixi əsasları barədə söyləmək 
istədiklərimizin cüzi bir hissəsini 
qələmə aldıq. İndi isə tolerant-
lığımızın müasir  təzahürləri 
barədə bir neçə kəlmə yada salaq.  
Yenə də məhz Qəbələ həqiqətləri 
üstündə. Mirzəbəyli kəndində 
iki alban kilsəsi var idi.  Hələ 
30-cu illərdə Sovet hökuməti 
həmin kilsələrin birini məktəb, 
digərini isə kolxozun taxıl anbarı 
eləmişdi. Yəni uzun onilliklər 
idi ki, bizim məscidlərimiz kimi 
udinlərin   dini ibadət yerləri  də 
əllərindən alınmışdı.  Respubli-
kamız öz dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonra  ölkəmizin 
bərabərhüquqlu digər vətəndaşları 
kimi udinlər də öz dini bayramla-
rını, ənənəvi mərasimlərini sərbəst 
və geniş şəkildə qeyd edirlər. 
Həm ulu öndər Heydər Əliyevin, 
həm də Prezident İlham Əliyevin 
Nicə səfərlərinin təəssüratları  
yerli əhalinin yadından çıxmır. 
Üstəlik, 2002-ci ildə əsaslı təmir 
və bərpa olunan Cotari məbədi 
udinlərin istifadəsinə verilib. 
Hazırda  Qəbələ rayonunun Nic 
qəsəbəsində 3 kilsə, iki məscid 
var. Hər məhəllədə müsəlman 
və xristianların ziyarət etdiyi 
5-6 pir mövcuddur. Qəsəbədəki 
məktəblərin ibtidai siniflərində 
udin dili tədris olunur, kilsədə dini 
ayinlər onların ana dilində icra 
edilir.

Bu  yazıda xatırladılmalı olan 
daha bir faktı yada salaq. Bir neçə 
il qabaq Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri, şeyxülislam  Hacı 
Allahşükür Paşazadə müqəddəs 

Ramazan ayı münasibətilə öz 
iqamətgahında iftar süfrəsi açmışdı. 
Məclisdə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev də iştirak  edirdi.  
Orada çıxış edən  Alban-udin dini 
icmasının sədri Robert Mobili 
tədbir iştirakçılarına və dövlət 
başçımıza ölkəmizin udin icmasının 
salamlarını çatdırdı. O, min illərdir 
Azərbaycanda sülh və əmin-
amanlıq şəraitində yaşayan, dün-
yada fenomen etnos kimi tanınan 
udinlərin bu gün də öz dini-mənəvi 
dəyərlərini qoruyub saxladığını 
bildirdi. Qeyd etdi ki, bu gün Nic 
tolerantlığın ən gözəl ünvanların-
dan biri kimi tanınır. Həm dövlət 
başçısının, həm də Heydər Əliyev 
Fondunun Nicdə həyata keçirdiyi 
tədbirlər ölkənin udin icmasına olan 
hörmətinin bariz nümunəsidir.

Bizə elə gəlir ki, 
Azərbaycandakı multikultural 
təfəkkür və bu mənəvi dəyərin 
Heydər Əliyev dühasının  işığında 
daha da təkmilləşdirilməsi    barədə 
yığcam  məlumat vermək üçün bu 
cümlələr kifayətdir. Həmin anlayı-
şın Azərbaycan nümunəsi barədə 
dünya miqyasında söz açmaq üçün 
isə  qeyd edək ki,  dövlət başçımız 
2016-cı ili ölkədə "Multikultura-
lizm ili" elan edib. Üstəlik,  bu  il  
respublikamızda BMT rəsmilərinin 
də iştirak etdiyi,  multiklulturalizm  
məzmunlu ən mötəbər beynəlxalq 
tədbir  keçirilmişdir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
"Xalq qəzeti"

Azərbaycan tolerantlığının konkret nümunəsi - 
 bir kənddə üç kilsə, iki məscid ...

Tolerantlıq, dözümlülük çox geniş anla-
yışdır. O, həm insani münasibətlərin, həm 
insan cəmiyyətində gedən proseslərin, həm 
də dövlətlərarası, millətlərarası, dinlərarası 
münasibətlərin bir çox cəhətlərinə aiddir...  
O, təkcə dinlərin bir-birinə dözümlülüyü deyil, 
həm də bir-birinin adətlərinə, mənəviyyatına dö-
zümlülük, mədəniyyətlərə dözümlülük deməkdir. 

 Heydər ƏLİYEV  
 Ümummilli lider  

 � Dövlət katibi Con Kerrinin Amerikada prezident seçkisi 
öncəsi iki keçmiş sovet respublikasına səfərinin bir sıra səbəblərini 
göstərirlər. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu, onun Gürcüstan və 
Ukraynaya son gəlişi ola bilər. Həmin mənada dövlət katibi bu 
ölkələrlə "vida görüşü" keçirib. Ancaq əsas məsələ sentimentallıq-
da deyil, görüşlərdə qlobal və regional təhlükəsizliklə bağlı ciddi 
müzakirələrin aparılmasındadır. Vaşinqton Tbilisi və Kiyevə öz 
iradlarını bildirməklə yanaşı, onlara böyük dəstəyini də vəd edib. 
Belə hiss olunur ki, Qərb dövlətləri hər iki ölkə ilə münasibətlərinə 
getdikcə daha çox ölçüdə qlobal geosiyasi mənzərə aspektində 
qiymət verir. Bu da bir tərəfdən meydana yeni ziddiyyətlər çıxarır, 
digər tərəfdən isə təhlükəsizlik problemini daha da aktuallaşdırır.

İrad və tərif: Vaşinqton 
xəbərdar edir

Qərb-Rusiya münasibətlərinin 
gərginləşməkdə davam etdiyi bir zamanda 
Con Kerrinin Gürcüstan və Ukraynaya 
səfərində ekspertlər NATO-nun Varşava 
sammiti ərəfəsi intriqalı siyasi-diploma-
tik məqam axtarırlar. Müzakirə olunan 
məsələlərin təhlili göstərir ki, əslində, 
burada vəziyyət təqdim edildiyi kimi 
sadə məqamlardan asılı deyil. Qlobal 
miqyasda kifayət qədər ziddiyyətli geo-
siyasi faktorlar özünü edir. Bu, regional 
səviyyədə cərəyan edən proseslərə birbaşa 
təsir göstərir. Xüsusilə postsovet məkanı 
üçün aktual olan amillər, ilk növbədə, 
təhlükəsizliyin təmini, suverenliyin 
və müstəqilliyin qorunması mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

C.Kerrinin Gürcüstan və Ukraynaya 
səfəri, doğrudan da, çox maraq doğurur. 
Bəs nəyə görə məhz bu iki ölkə seçilib? 
Buna səbəb hər iki ölkənin daha çox 
qərbpərəst mövqe tutması və buna paralel 
olaraq anti-Rusiya düşərgəsində dayan-
ması ola bilər. Hərçənd, Tbilisi son iki 
ildə Moskvaya tərəf müəyyən reveranslar 
etməyə çalışır.

Yuxarıda vurğulanan məqamlarla ya-
naşı, ekspertlər belə bir qənaətdədirlər ki, 
Qərb siyasətinin son dövrlərdə keçirdiyi 
böhran da C.Kerrinin yolunu Tbilisi və 
Kiyevə salıb. Çünki "Brexit", maliyyə-
iqtisadi böhran, miqrant probleminin 
təsiri nəticəsində zəifləməkdə olan "Qərb 
cəbhəsi"ndən Gürcüstan və Ukraynanın 
uzaqlaşmaq meylinə düşməsi istisna deyil. 
Gürcü ekspertlərin fikrincə, Avropaya 
qarşı bədbin münasibətin formalaşma-
ması üçün Amerika diplomatiyası fəallıq 
göstərməyi qərara alıb. Məsələn, gürcü 
ekspert Giya Xuxaşviliyə görə,  ABŞ Qərb 
cəbhəsini maksimal dərəcədə toparlamağa 
çalışır.

Lakin bu, məsələnin yalnız bir 
aspektidir. Çünki Qərbi Gürcüstan və 
Ukraynada dövlət quruculuğunun fəlsəfəsi 

də çox maraqlandırır. Bunu C.Kerrinin 
Tbilisi və Kiyevdə verdiyi mesajlardan 
aydın görmək mümkündür. Maraqlıdır ki, 
məhz bu məqamda Vaşinqtonun Ukrayna 
və Gürcüstana olan münasibəti eynidir. 
Dövlət katibi Tbilisidə açıq bəyan edib 
ki, Gürcüstan üçün payızda keçiriləcək 
parlament seçkisi ədalətli və şəffaf 
olmalıdır: Bu seçkilər NATO-Gürcüstan 
və ABŞ-Gürcüstan əlaqələrinin gələcəyi 
baxımından Gürcüstan üçün daha bir sınaq 
testi olacaq.

Deməli, ABŞ hökuməti Tbilisidən 
Qərbin xeyrinə demokratiya gözləyir. 
Bu, bir qədər qəribə səslənə bilər. Lakin 
C.Kerri aydın ifadə edir ki, payızdakı 
seçkidə Rusiyameyilli qüvvələr uğur 
qazansalar, bu, "demokratiyaya zərbə" 
olacaq və eyni zamanda, Qərb-Gürcüstan 
münasibətlərində problemlər meydana 
gələ bilər. O cümlədən Gürcüstanın çox 
can atdığı NATO-nun qapıları bağlana 
bilər.

Parlamentdə Qərb siyasi yönümlülər 
üstünlük təşkil edərsə, Vaşinqton Gür-
cüstanın yanındadır! Bunun da işarəsini 
dövlət katibi incə bir şəkildə Tbilisidə 
verib. O, baş nazir Georgi Kvirikaşvili ilə 
görüşdə deyib: "Mən Gürcüstan qarşısında 
duran problemləri yaxşı başa düşürəm...
Biz sizin həyata keçirdiyiniz islahatla-
rı qəbul edirik". Ekspertlər bu fikirləri 
Vaşinqtonun Gürcüstan hakimiyyətinin 
islahatlar kursuna yüksək qiymət verməsi 
kimi izah edirlər. Təsadüfi deyil ki, Ame-
rika tərəfi Gürcüstana 4,5 milyard dollar 
həcmində sərmayə qoyub, eyni zamanda, 
strateji tərəfdaşlığın vacib elementi hesab 
etdiyi müdafiə sahəsində də dəstək verir.

Təhlükəsizlik problemi  
islahatları arxa plana atmır

Bu baxımdan Tbilisidə iki ölkə arasın-
da müdafiə və hərbi sahədə əməkdaşlıqla 
bağlı yeni razılığın əldə edilməsi mühüm 
hadisə sayılır. Bundan sonra ABŞ Gür-
cüstana birbaşa silah sata biləcək, onun 
ordusunun təlimində yaxından iştirak 

edəcək, hərbi-texniki dəstək göstərəcək. 
Müdafiə naziri Tinatin Xidaşeli vurğulayıb 
ki,  söhbət Gürcüstana havada, suda və 
quruda yardım etməkdən gedir: “Söhbət 
bizim ölkənin müdafiəsi üçün lazım olan 
hər şeydən gedir".

C.Kerri də imzalanan sənədi kifayət 
qədər nikbin xarakterizə edib. O deyib ki, 
"Gürcüstan əhalisinin özü Avro-Atlantik 
gələcəyi seçib və ABŞ bu işdə ona yardım 
etməyi özünə borc bilir. Mən sevinirəm 
ki, baş nazirlə birlikdə təhlükəsizlik və 
ikitərəfli əməkdaşlıqla bağlı memoran-
dum imzaladıq, sonra bu, təhlükəsizlik 
sahəsində tərəfdaşlığa, Gürcüstanın 
sabitliyinə və onun müdafiə qüdrətinin 
artmasına kömək edəcək".

Təbii ki, bütün bunların fonunda 
C.Kerri Moskvaya müraciət edərək zəbt 
etdiyi torpaqlardan çəkilməsini də bəyan 
edib. Bununla da, Vaşinqton həm tərif 
yağdırır, həm də islahatlar sahəsində işləri 
inkişaf etdirməyi gözlədiyini bildirir. Uk-
raynaya da tam eyni münasibəti C.Kerri 
Kiyevdə ifadə edib. Ancaq o, Kiyevin 
islahatlar sahəsində qüsurlarından da da-
nışıb. C.Kerri Prezident Petro Poroşenko 
ilə görüşdən sonra Ukraynada iqtidarın is-
lahatlar sahəsində  işləri görmədiyini açıq 
deyib. O vurğulayıb ki, Ukraynada de-
mokratiyanı möhkəmləndirmək üçün hələ 
çox işlər görmək lazımdır. O cümlədən 
korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizədə, 
prokurorluq və məhkəmə sahəsində, 
maliyyə sistemində, özəlləşdirmədə ciddi 
dönüş əldə edilməlidir.

C.Kerri Vaşinqtonun Ukraynaya 
verdiyi dəstəyi də birbaşa ifadə edib. 
Xüsusilə təhlükəsizlik və müdafiə 
sahəsində ABŞ Ukraynaya yardım 
edəcək, ölkənin NATO ilə əlaqələrinin 
genişlənməsi və dərinləşməsinə çalışacaq, 
Minsk razılaşmalarının yerinə yetirilməsi 
üçün birgə fəaliyyət göstəriləcək. Ukrayna 

ordusunun yenidən qurulması üçün Ame-
rika lazım olan dəstəyi verəcək.

Bütün bunlarla yanaşı, ekspertlər 
daha çox C.Kerrinin Ukraynanın şərqində 
yaranmış vəziyyətə münasibətinə maraq 
göstərirlər. Dövlət katibi Moskvanı aqres-
siyada ittiham edərək Ukrayna ərazisindən 
çəkilməyənə qədər sanksiyaların qalacağı-
nı söyləyib.

Beləliklə, ABŞ-ın dövlət katibinin 
Gürcüstan və Ukraynaya səfərinin həm 
qlobal, həm də regional konteksti var. 
Vaşinqton geosiyasi səhnədə Qərbin 
müəyyən çətinliklərlə üzləşməsindən nara-
hatdır. O, Avropa istiqamətində siyasətini 
daha da aktivləşdirərək müstəqilliyini 
əldə etmiş dövlətlərin Qərbdən üz 
döndərməsinə əngəl olmağa çalışır. Bu 
bağlılıqda Tbilisi və Kiyevə həm tənqidi 
yanaşıb günahı onların üzərinə atır, 
müəyyən dərəcədə özlərini Qərbə borclu 
hiss etməsinə cəhd edir, həm də yardım 
əlini uzadır. Məhz həmin mövqedən Ame-
rika Gürcüstan və Ukrayna rəhbərliyini 
xəbərdar edir. Onların Moskvanın təsiri al-
tına düşə bilməsindən ehtiyatlanır. NATO 
ilə bağlı verilən vədlərin xeyli dərəcədə bu 
məqamla əlaqəli olduğunu demək olar.

Bunlar onu göstərir ki, postsovet 
məkanında geosiyasi mübarizə yeni 
səviyyəyə yüksələ bilər. C.Kerrinin 
Gürcüstan və Ukraynada ifadə etdiyi 
fikirlərin bir qismi bu kontekstdə idi. 
Moskvaya olan iradlar onun əlamətləridir. 
Yəni məsələ yalnız ABŞ-Gürcüstan və 
ABŞ-Ukrayna münasibətlərinin dairəsi ilə 
məhdudlaşmır. Ona geniş aspektdə bax-
maq və qiymət vermək lazımdır. Deməli, 
qlobal güclərin yeni mübarizə səhnələri 
hələ qabaqdadır.
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Kerrinin son turnesi: Gürcüstan və  
Ukrayna səfərinin iki aspekti

 � Elmidar Səfərov Vətən torpağının köynəyindən keçirib qoynuna aldı-
ğı igidlərdəndir. Aprelin ilk günlərində Qarabağ cəbhəsində düşmənin silahlı 
təxribatının qarşısını alarkən o, son nəfəsinədək vuruşub və şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Azərbaycan Milli Ordusunun Vətən sevdalı 
hərbçisi 1992-ci il iyulun 26-da Yardımlıda anadan 
olub. O, üç yaşında ikən ailəsi Neftçala rayonuna 
köçüb. Burada orta məktəbi bitirən Elmidar əsgəri 
xidmətə yollanıb. Hərb sənətinə könül verdiyi üçün 
tərxis olunduqdan sonra yenidən, bu dəfə gizir 
kimi ordu sıralarına qatılıb.

Şəhid soydaşımızın doğum günü ilə əlaqədar 
Neftçala RİH-in təşəbbüsü ilə Aşağı Qaramanlı 
kəndində tədbir  keçirildi. İcra başçısı İsmayıl 
Vəliyev, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, 
ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri də burada 
idilər. Əvvəlcə şəhidin kənd qəbristanlığındakı 
məzarı ziyarət olundu, önünə gül dəstələri düzüldü 
və ruhuna dualar oxundu. 

Sonra tədbir kənddə, şəhidin ailəsinin yaşa-
dığı evin qarşısında davam etdirildi. Kəşfiyyat 
bölüyündə xidmət eləmiş Elmidarın igidliyindən, 
şəhidlərin ölməzliyindən bəhs olundu. Natiqlər 
Vətən uğrunda canından keçənlərin daim urvat-
da tutulduğuna, onların ailələrinə  yüksək qayğı 
göstərildiyinə görə Prezident İlham Əliyevə hədsiz 
minnətdarlıq duyğularını dilə gətirdilər. Neftçala 
rayon rəhbərliyinin həyata keçirdiyi tədbirləri qeyd 
elədilər.

Aprelin 2-də həlak olmuş gizir Elmidar 
Səfərovun ölümündən sonra "Hərbi xidmətdə 
fərqlənməyə görə" 3-cü dərəcəli medalla təltif 
olunması iftixarla vurğulandı. Müəllimləri, dostları 
onunla bağlı xatirələrini danışdılar. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 

Dövlət Xidmətinin Neftçala Rayon Şöbəsinin 
rəisi, polkovnik-leytenant Turan Əliyev, aprel 
döyüşlərinin digər şəhidi, Milli Qəhrəman Samid 
İmanovun atası Gülağa kişi və başqalarının da 
çıxışları maraqla qarşılandı. Elmidarın təhsil aldığı 
Qədimkənd məktəbinin şagirdləri bədii kompozi-
siya təqdim etdilər. İşğal altında olan torpaqlarımı-
zın tezliklə düşməndən təmizlənəcəyinə və şəhid 
ruhlarının əbədi rahatlıq tapacağına tükənməz inam 
ifadə olundu.

Əli NƏCƏFXANLI, 
 "Xalq qəzeti"nin  

bölgə müxbiri  

Neftçalada şəhid gizirin anım günü

 � Qəbələ rayonundakı N saylı hərbi hissədə 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid batal-
yon komandiri, məşhur pəhləvan, mayor Əliyar 
Əliyev haqqında “Yaddaş” studiyasında çəkilmiş 
“Pəhləvan komandir” sənədli filminin təqdimatı 
olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
yazıçı-publisist, şəhid Əliyar 
Əliyevin həyat və döyüş 
yoluna həsr edilmiş “Dağlar 
oğlu” kitabının müəllifi Hacı 
Nərimanoğlu çıxış edərək igid 

komandir, məşqçi və güləşçi, 
idman ustası Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Əliyar 
Əliyev haqqında xatirələrini 
danışıb.

Filmin nümayişindən 

sonra çıxış edən 
əsgər və zabitlər 
Əliyar Əliyev kimi 
qəhrəmanları özlərinə 
örnək saydıqları-
nı, belə tədbirlərin 
hərbi vətənpərvərlik, 
döyüş, mənəvi ruhun 
gücləndirilməsində 
mühüm rolundan 
danışıblar. 

Hərbi hissə 
komandanlığı 
tədbirin təşkilinə 
verdiyi dəstəyə 

görə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasına 
təşəkkürünü bildirib.

“Pəhləvan komandir” adlı 
sənədli filmin nəfis tərtibatlı 
diskləri və “Dağlar oğlu” 
kitabının nüsxələri hərbi 
hissənin kitabxanasına, əsgər 
və zabitlərə hədiyyə edilib.

Hərbi hissədə Milli Qəhrəman 
haqqında sənədli filmin təqdimatı olub


