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Azərbaycan urologiyasında Cavadzadə fenomeni
 � “Xəstəni həyata qaytaran həkim onun üçün ən doğma adamdır”. Bu sözlərin müəllifi, 

şəxsiyyəti və xatirəsi onun əllərindən şəfa tapmış yüzlərlə insan üçün əziz olan məşhur cərrah 
akademik Mirməmməd Cavadzadə Azərbaycan tibb elminin korifeyləri sırasında özünəməxsus yer 
tutur. O, 1927-ci il mayın 18-də Azərbaycanın cənub bölgəsinin mədəniyyət mərkəzi Lənkəranda 
anadan olmuş, burada orta məktəbi bitirmiş, sonra Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda və İkinci 
Moskva Dövlət Tibb İnstitutunun urologiya kafedrasında təhsil almışdı. Hələ gənc yaşlarında 
həkimlik istedadı ilə həmkarları arasında seçilirdi və çox keçmədən uroloq-alim kimi şöhrət qazandı.

Uroloji cərrahiyyədə  bir çox yeniliklər 
Cavadzadənin adı ilə bağlıdır

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan səhiyyəsində böyrək 
xəstəliklərinin profilaktikası problemlərinin həllindən, 
urologiyanın inkişafından söz düşəndə, ilk növbədə, 
mərhum akademik Mirməmməd Cavadzadə xatırla-
nır. Təbabətin bu sahəsində institut və elmi mərkəz 
yaradılması, kafedra və şöbələrin açılması, hemodi-
aliz, mürəkkəb  böyrək əməliyyatlarının aparılması 
məhz onun elmi axtarışlarının və misilsiz zəhmətinin 
bəhrəsidir.

Ötən əsrin 50-ci illərindən urologiyanın qlobal və 
təxirəsalınmaz problemlərinin həlli yollarının axtarışına 
çıxan gənc alim bu sahənin inkişafını anesteziologi-
ya-reanimotologiya ilə əlaqələndirirdi. O, urologiya 
təcrübəsində ilk dəfə olaraq prostat vəzi və sidik 
kisəsində cərrahi əməliyyat zamanı çanaq sümükdaxili 
anesteziya tətbiq edib. Gərgin  axtarışlar nəticəsində 
belə bir qənaətə gəlib ki, uroloji əməliyyatların geniş 
spektrinə yalnız birdəfəlik seçilmiş anestezioloji təminat 
vermək mümkün deyil. Xəstələrin vəziyyətindən və 
cərrahi müdaxilənin spesifik xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq, ağrısızlaşdırmanın daha əlverişli üsullarından 
istifadə edilə bilər.

1958-ci ildə keçmiş Sovet İttifaqında hemodializ 
əməliyyatının ilk seansında iştirak edən həkimlərdən biri 
olan Mirməmməd Cavadzadə sonralar Azərbaycanda 
həmin əməliyyatın əsasını qoyub.1965-ci ildə ilk dəfə 
xəstənin aydın olmayan diaqnozunun aortoqrafiyası-
nı aparıb. Bundan bir il sonra isə onun təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə keçmiş SSRİ-də ilk dəfə məhz Bakıda 
ixtisaslaşdırılmış uroloji müalicə müəssisəsi – Respubli-
ka Kliniki Uroloji Xəstəxanası yaradılıb.

Cənubi Qafqazda  ilk böyrək  
köçürməsini Cavadzadə aparıb

1971-ci ildə Mirməmməd Cavadzadənin rəhbərliyi 
ilə Cənubi Qafqazda ilk dəfə terminal böyrək ça-
tışmazlığı zamanı böyrək köçürülməsi əməliyyatı 
həyata keçirilib. Ölmüş insandan götürülmüş böyrəyin 
xəstəyə köçürülməsi urologiyada yeni bir mərhələ kimi 
qiymətləndirilib. O, 1971-1984-cü illərdə 30 böyrək 
köçürülməsi əməliyyatı aparıb.

Dünya şöhrətli cərrah-uroloq, keçmiş SSRİ və 
Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, akademik, Ru-
siya Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü, profes-
sor Mirməmməd Cavadzadə həkimlik fəaliyyətində çox 
belə yeniliklərə imza atıb. Onun müəllimi məşhur uroloq 
A.Y.Pitel Cavadzadənin işlədiyi xəstəxananı “uroloji 
fikirlər ocağı” adlandırmışdı.

Görkəmli böyrək cərrahının şöhrəti keçmiş So-
vet İttifaqının hər yerinə yayılır və yüzlərlə xəstə şəfa 
tapmaq ümidi ilə ona üz tuturdu. Cavadzadə onların hər 
birinə diqqətlə, son dərəcə həssaslıqla yanaşırdı. Onun 
zəngin təcrübəsi və hərtərəfli dərin biliyi xəstəyə ope-
rativ diaqnoz qoymağa, vəziyyətin ağırlaşmasının əsas 
amillərini düzgün təyin etməyə imkan verirdi. Professor-
la ünsiyyətdən sonra ən ağır vəziyyətdə olan xəstələrin 
də qəlbində ümid qığılcımları parlayırdı.

Dərin elmi intuisiyaya, analitik təfəkkürə, feno-
menal yaddaşa, heyrətamiz əməksevərliyə və xüsu-
si təşkilatçılıq bacarığına malik olan Mirməmməd 
Cavadzadə ölkəmizdə böyrək xəstəliklərinin geniş yayıl-
masının səbəbləri haqqında danışarkən deyirdi ki, buna 
bir çox amillər - ekologiya, qidalanma, suyun tərkibi, iq-
lim, xüsusən milli mətbəx və digər amillər təsir göstərir. 
İrsi xəstəliklər, qohum nikahlardan dünyaya gələn 
uşaqlarda da xəstəliyə daha tez-tez təsadüf edilir.

1974-cü ilin dekabrında ümummilli lider Heydər 
Əliyev onu Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna 
rektor təyin etdi. M. Cavadzadənin rəhbərliyi dövründə 
institutun maddi-texniki bazası möhkəmləndirildi, 
tədris-pedaqoji hazırlığın səviyyəsi yüksəldildi, kadr 
potensialı əsaslı şəkildə gücləndirildi. Məhz onun 
təşəbbüsü ilə ixtisasdəyişmə və yenidən hazırlıq kursları 
dövrün tələblərinə uyğunlaşdırıldı, tədris proqramla-
rı təkmilləşdirildi, müdavimlərin praktik vərdişlərə 
yiyələnməsinə diqqət artırıldı. Tədris prosesini daim 
nəzarətdə saxlayan rektor müdavimlərlə görüşərək 
onların problemləri ilə maraqlanır, dəyərli məsləhətlər 
verirdi. Eyni zamanda, institutda aparılan elmi-tədqiqat 
işlərinin miqyası ilbəil genişləndirilirdi. Bütün bunla-
rın nəticəsində tibb ocağı istər kadrların ixtisaslarının 
artırılması, istərsə də elmi axtarışlar baxımından öncül 
mövqeyə çıxdı.

Cavadzadənin rəhbərliyi ilə 
 50-dən çox elmlər doktoru yetişib

Akademik Mirməmməd Cavadzadənin rəhbərliyi 
ilə institutda nefrologiya, anesteziologiya və reanima-
tologiya kafedrası yaradıldı. Həmin dövrdə 51 nəfər 
elmlər doktoru və 152 nəfər isə elmlər namizədi alimlik 
dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etdi, bir çox 
monoqrafiya, dərslik, metodiki tövsiyə və 700-dən artıq 

elmi məqalə dərc olundu.
Respublika Uroloji Klinikasının bazasında 1972-ci 

ildə Uroloqların I Ümumittifaq qurultayı, 1976-cı ildə 
Ümumittifaq Nefroloqlar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin 
III plenumu, 1979-cu ildə orqan və toxumaların trans-
plantasiyası üzrə VIII Ümumittifaq qurultay-konfransı, 
1980-ci ildə nefroloqların VIII Ümumittifaq qurultayı, 
1984-cü ildə hemodializ üzrə Sovet – Yapon Simpoziu-
mu, 1987-ci ildə isə gənc alim uroloqların Ümumittifaq 
məktəb-seminarı keçirildi.

Onun xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevlə 
münasibətləri ötən əsrin 60-cı illərindən başlayıb. 
Heydər Əliyev respublika rəhbəri seçiləndən sonra daha 
tez-tez ünsiyyət saxlayıblar və ulu öndər onun təşəbbüs 
və fikirlərini həyata keçirməsi üçün hərtərəfli şərait ya-
radıb. Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanda keçirilən uroloji 
qurultay, konfrans və tədbirlər məhz Heydər Əliyevin 
xeyir-duası ilə baş tutub. Uroloqların Bakıda keçirilən I 
qurultayından sonra respublika rəhbərinin qurultay işti-
rakçılarından bir qrupunu qəbul etməsini Mirməmməd 
müəllim həmişə xatırlayırdı:

– Qurultaydan sonra Heydər Əliyev bizi qəbul etdi. 
O, uroloq deyildi, nefroloq da deyildi. Mən isə onun 
üçün heç bir çıxış hazırlamamışdım. Ancaq o, bizi 
dinləyəndən sonra keçmiş SSRİ-də və dünyada urolo-
giyanın vəziyyətini elə təhlil etdi ki, hamımız heyran 
qaldıq. Heydər Əliyevin kabinetindən çıxandan sonra 
müxtəlif ölkədən olan akademik dostlarım məni qucaq-
layıb dedilər: sənin bəxtin gətirib ki, belə bir katiblə 
işləyirsən. Mən onda bir daha yəqin etdim ki, Heydər 
Əliyev doğrudan da fenomen şəxsiyyətdir.

Sonralar böyük liderlə böyük alimin əməkdaşlığı 
nəticəsində ölkə səhiyyəsi üçün çox gərəkli və vacib işlər 
görüldü. 1980-ci ildə Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitu-
tunun 450 yerlik mehmanxana tipli müasir çoxmərtəbəli 
yataqxanasının tikilməsi, həmin il Bakıda nefroloqların 
VIII Ümumittifaq qurultayının keçirilməsi, 1998-ci ildə 
institutda tibb fakültəsinin açılması – bunların hamısı 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilib.

SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir 
üzvü, Avropa və  Beynəlxalq  uroloqlar cəmiyyətinin 
üzvü, Çexiyanın Tibb və Bolqarıstanın Uroloqlar 
cəmiyyətlərinin fəxri üzvü seçilən Mirməmməd 
Cavadzadənin şəxsi rəhbərliyi ilə 17 elmlər doktoru,  
71 elmlər namizədi yetişib.

Cavadzadə 15 min xəstəni  
ölümün astanasından qaytarıb

Urologiya və operativ nefrologiyanın müxtəlif 
sahələrində aparılmış elmi işlərə görə ona SSRİ-nin və 
Azərbaycanın Dövlət mükafatları verilib. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə  tibb elminin 
inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Mirməmməd 
Cavad oğlu Cavadzadə “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilib, 
Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasına onun adı 
verilib, yaşadığı binaya (Tərlan Əliyarbəyov küçəsi, 2) 
xatirə lövhəsi vurulub.

Urologiya elminə bir sıra yeniliklər gətirmiş 
Mirməmməd Cavadzadənin övladları ata yolunun layiqli 
davamçılarıdır. Samir tibb elmləri doktoru, professordur, 
Mirriyad isə dəri-zöhrəvi xəstəlikləri sahəsini seçib, 
tibb elmləri doktorudur. Böyük nəvəsi Mirməmməd 
İngiltərədə tibbi təhsil alır.

Akademik Mirməmməd Cavadzadə, öz sözləri ilə 
desək, 15 min xəstə üçün "doğma adama" çevrilmişdi. 
Onun yoxluğundan 9 il ötür. Amma şəfa verdiyi yüzlərlə, 
minlərlə insanın ömründə yaşayır. Əsl insan ömrünün 
mənası, xüsusən həkim xoşbəxtliyi də elə budur.

AZƏRTAC

Müsabiqəyə yekun vurulmuşdur
 � Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibində Musiqi 

Kollecinin görkəmli bəstəkar, Azərbaycanın Xalq artisti, Dövlət 
Mükafatı laureatı, professor Səid Rüstəmovun anadan olmasının 
110 illik yubileyi münasibətilə “Xalq çalğı alətləri” ifaçıları 
arasında keçirdiyi müsabiqənin yekun konserti olmuşdur.

Tədbirin başlanğıcında  Musiqi 
Kollecinin direktoru, Əməkdar incəsənət 
xadimi, professor Nazim Kazımov 
görkəmli bəstəkar, dirijor, pedaqoq, mu-
siqi mədəniyyətimizin yaradıcılarından 
olan Səid Rüstəmovun həyatı, pedaqoji 
fəaliyyəti, tədris, vokal-instrumental 
əsərləri, musiqili komediyaları, xalqın 
məhəbbətini qazanmış, dillər əzbəri 
olmuş sevilən mahnıları haqqında söz 
açmış, tədbir iştirakçılarını, qonaqları, 
müəllimləri, müsabiqə qaliblərini  təbrik 
etmişdir.

 Tələbə-ifaçılar arasında seçilən 

müsabiqə qaliblərinə təntənəli surətdə  
Musiqi Kollecinin Fəxri fərmanları, 
diplomlar, mükafatlar, hədiyyələr təqdim 
olunmuşdur.

  Konsertdə müsabiqənin qalibləri 
Solmaz Rəhimova (“Konsert” I hissə,), 
Məmmədəli Məmmədov (“Sevirəm 
səni”), Hacı Həsənzadə (“Oxy tar”), 
Fatimə Tahirzadə” (“Konsert” III hissə,), 
Minəxanım Əliyeva (“Süita-3), Bəxtiyar 
Bəndəliyev (“Hardasan”), Aytac Əsədova 
(“Konsert” II hissə), Nərminə Səmədova 
(“Haralısan”), müəllimlər – Əməkdar 
artist Rəna Əliyeva (“Qurban adına”), 

beynəlxalq müsabiqələr laureatı Fəxri 
Kazım Nicatın (“Sürəyya”)  ifalarında 
Səid Rüstəmovun  əsərləri səslənmişdir. 
Tələbə və müəllimlərin çıxışları alqışlarla 
qarşılanmışdır.

Nəfəs və zərb alətləri kvintetinin 
(bədii rəhbər Əməkdar incəsənət xadimi 
Əlibala Rzayev), beynəlxalq  və res-
publika müsabiqələrinin laureatlarının 
təntənəli ifasında Vasif Adıgözəlovun 
“Gözəl Bakı” əsəri ilə konsertə yekun 
vurulmuşdur.

 Sonda görkəmli bəstəkarın qızı  
Rəna Rüstəmova ailələri adından konser-
tin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Mu-
siqi Kollecinin rəhbərliyinə, müəllimlərə, 
tələbələrə, müsabiqə qaliblərinə, tədbir 
iştirakçılarına  minnətdarlığını bildirmiş, 
gənc ifaçılara yeni uğurlar arzulamışdır. 

Afət SADIQOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Mətbuat Şurası KİVDF-nin 
müşahidə şurasının üzvlüyünə 
namizədlərini müəyyənləşdirdi

 � Mayın 18-də Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının idarə heyətinin 
növbəti iclası keçirilib. İclasda 
Şuranın Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun müşahidə 
şurasının üzvlüyünə namizədlərinin 
müəyyənləşdirilməsi məsələsi müzakirə 
edilib. 

Mətbuat Şurasının sədri, Milli Məclisin de-
putatı Əflatun Amaşov gündəlikdə duran məsələ 
ilə bağlı məlumat verib. O bildirib ki, Kütləvi İn-
formasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun müşahidə şurasının hazırkı tərkibi 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən 2013-cü ildə təsdiqlənib. Həmin 
tərkibin səlahiyyət müddəti başa çatmaqdadır. 
Eyni zamanda, Fondun Nizamnamə tələbinə görə 
eyni şəxs iki dəfədən artıq müşahidə şurasında 
təmsil oluna bilməz. Buna görə də tərkibdə əsaslı 
dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Ölkə rəhbərliyi 
tərəfindən Azərbaycan Mətbuat Şurasına 
KİVDF-nin müşahidə şurasına kütləvi informa-
siya vasitələrindən və jurnalist təşkilatlarından 
namizədləri müəyyənləşdirmək tapşırılıb. Şura 
hər zaman olduğu kimi, yenə də bu missiyanı 
yerinə yetirməlidir. 

Ə.Amaşov, həmçinin Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevə KİVDF kimi 
vacib qurumun yaradılmasına həssas yanaşdı-
ğına görə təşəkkürünü bildirib. Dövlətimizin 
başçısının hər zaman mediaya xüsusi diqqət və 
qayğı göstərdiyini bildirən Mətbuat Şurasının 
sədri deyib ki, “Azərbaycan Respublikasında 
kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət 
dəstəyi Konsepsiyası”nın qəbulu və sənədə əsasən 
KİVDF-nin formalaşdırılması jurnalistikanın 
problemlərinin həllinə konseptual yanaşmanın 
bariz göstəricisidir. 

O bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurum 
tərəfindən 9-u kütləvi informasiya vasitələrindən, 
9-u isə jurnalist təşkilatlarından olmaqla 
ümumilikdə 18 nəfərin adı KİVDF-nin müşahidə 
şurasına namizəd kimi irəli sürüləcək. Fondun 
Nizamnaməsinə əsasən onun tərkibi ümumilikdə 
9 nəfərdən ibarət olur ki, bunun da 3-nü KİV-
lərdən, 3-nü jurnalist təşkilatlarından, 3-nü isə 
dövlət orqanlarından olan nümayəndələr təşkil 
edir. Bu, o deməkdir ki, Mətbuat Şurasının 18 
namizədindən yalnız 6-sı müşahidə şurasının üzvü 
olaraq təsdiqlənəcək. Şura öz namizədlərini ölkə 
rəhbərliyinə təqdim edəcək. Fondun müşahidə 
şurasının tərkibi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənəcək.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-
nında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar 
Səfərli rəhbərlik etdiyi qurumun ötən müddətdəki 
fəaliyyət istiqamətləri barədə geniş məlumat 
verib. O bildirib ki, Fond yarananda onun iş 
prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hər 
hansı təcrübə yox idi. Qurum paralel olaraq həm 
bu vəzifəni həyata keçirdi, həm də beynəlxalq 
təcrübəni öyrəndi. V.Səfərli də öz növbəsində ötən 
8 il müddətində müşahidə şurasında təmsil olunan 
hər kəsə təşəkkürünü bildirib, yeni tərkibin də 
məhsuldar fəaliyyət göstərəcəyinə inandığını 
deyib, namizədlərə uğurlar arzulayıb. 

Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü, “İki 
sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə 
çıxışında 8 il ərzində KİVDF-nin müşahidə şura-
sında təmsil olunduğunu diqqətə çatdırıb. O, ötən 

müddəti Azərbaycan mediasının inkişafı baxımın-
dan vacib mərhələ kimi dəyərləndirib. 

Eyni fikri bölüşən Mətbuat Şurasının idarə 
heyətinin üzvü, “525-ci qəzet”in baş redaktoru 
Rəşad Məcid vurğulayıb ki, KİVDF-nin 8 illik 
fəaliyyəti nəticəsində xeyli işlər həyata keçirilib. 
Eyni kursun davam etdirilməsinə ehtiyac var. 
Buna görə də layiqli namizəd seçimi zəruridir. 

Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü, 
“Bakı xəbər” qəzetinin baş redaktoru Aydın 
Quliyev bildirib ki, Fondun müşahidə şurasının 
tərkibinin formalaşdırılmasında Azərbaycan 
Mətbuat Şurasının mövqeyinin nəzərə alınması 
quruma olan etimaddır və şübhəsiz, irəli sürülən 
namizədlər bu etimadı doğruldacaqlar. 

Mətbuat Şurası sədrinin müavini, Beynəlxalq 
Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəri Umud 
Rəhimoğlu da 8 ildə Fondun müşahidə şurasının 
sədri kimi fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb. 
U.Rəhimoğlu ötən müddətin həm çoxsaylı qay-
ğılarla, həm də mediamız adına gözəl hadisələrlə 
yadda qaldığını xatırladıb. Mətbuat Şurasının yeni 
namizədlərinin başlanılmış yolu ləyaqətlə davam 
etdirəcəyinə əminliyini bildirən U.Rəhimoğlu 
idarə heyətinin üzvlərini onları dəstəkləməyə 
çağırıb. Təklif səsə qoyularaq qəbul edilib. 

Müzakirələrdən sonra adları aşağıda qeyd 
edilən şəxslərin Azərbaycan Mətbuat Şurasının 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanın-
da Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun müşahidə şurasının 
üzvlüyünə namizəd kimi müəyyənləşdirilməsi 
qərara alınıb:

Jurnalist təşkilatlarından:
1. Əsgərov Ramiz Baxşəli oğlu, Azərbaycan 

Jurnalistlər Birliyinin baş katibi;
2. Verdizadə Seymur Vaqif oğlu, “Jurnalist 

Araşdırmaları Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri;
3. Musayev Ceyhun Musa oğlu, “Jurnalist 

Ekspert Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri;
4. Mirzəyev Ayaz Nizami oğlu, “Azərbaycan 

Jurnalistlər Şəbəkəsi” İctimai Birliyinin sədri,
5. Rüstəmov Əvəz Cahangir oğlu, “Ruh” 

Jurnalistlərin Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri;
6. Məmmədli Yadigar Tarix oğlu, Demokratik 

Jurnalistlər Liqasının sədri;
7. Mehdiyev Qafar Qələndər oğlu, Araşdır-

maçı Jurnalistlər Liqasının sədri;
8. Eyvazov Elşad Səməndər oğlu, Tərəfsiz 

Jurnalistlər İctimai Birliyinin sədri;
9. Əhmədov Xanoğlan Əlüseyn oğlu, “Media 

və mülki cəmiyyət” İctimai Birliyinin sədri.
Kütləvi informasiya vasitələrindən:
1. Həsənov Həsən Zal oğlu, “Xalq qəzeti”nin 

baş redaktoru;
2. Oğuz Yunus İsaxan oğlu, “Olaylar” İn-

formasiya Agentliyinin baş direktoru, “Olaylar” 
qəzetinin baş redaktoru;

3. Quliyev Bəhruz Vaqif oğlu, “Səs” qəzetinin 
baş redaktoru;

4. Mirzəbəyli Elçin Əbdülrəhim oğlu, “Xalq 
cəbhəsi” qəzetinin baş redaktoru;

5. Quliyev Aydın Alıqulu oğlu, “Bakı xəbər” 
qəzetinin baş redaktoru;

6. Vəliyev Akif Abduləzim oğlu, “Şərq” 
qəzetinin baş redaktoru;

7. Əliyev Namiq Həsən oğlu, “Palitra” 
qəzetinin baş redaktoru;

8. Hüseynov İlqar Məmməd oğlu, “Trend” 
İnformasiya Agentliyinin baş direktoru;

9. Seyidova Sevinc Məmməd qızı, “Həftə içi” 
qəzetinin baş redaktoru. 

AZƏRTAC

İran İslam Respublikası ilə mədəni 
əlaqələr inkişaf etməkdədir

 � İran İslam Respublikasının 
Azərbaycandakı səfirliyinin 
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Əsgər 
Farsi Milli Kitabxanada olmuşdur. 
Qonağı kitabxananın direktoru, 
professor Kərim Tahirov qəbul 
etmişdir. 

Kitabxana haqqında qısa məlumat verən 
K.Tahirov  Azərbaycan ilə İran arasında 
uzun illərdən bəri davam edən sıx dost-
luq və qardaşlıq əlaqələrindən, qarşılıqlı 
münasibətlərdən, son illərdə bu əlaqələrin 
daha da möhkəmləndirilməsindən danış-
mışdır. Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə İran 
Milli Kitabxanası və Arxivi arasında mövcud 
olan əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı 
əməkdaşlıq barədə Memorandumun imzalan-
masında Mədəniyyət Mərkəzinin xidmətlərinin 
olacağına əminliyini bildirmişdir. 

Mərkəzin sədri Azərbaycana məsul vəzifəyə 
3-cü dəfə təyin olunmasından, 14 il əvvəl gör-
düyü Bakının çox dəyişdiyindən, Azərbaycanın 
bu illər ərzində inkişaf edərək dünyanın mo-
dern dövlətlər sırasına daxil olmasından və 

hazırda Bakıda keçirilən IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarından danışmışdır. Azərbaycanda İran 
Mədəniyyət günlərinin uğurla keçdiyini bildirən 
sədr Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və 
turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə 
iyul ayında İranın paytaxtı Tehranda və İsfahanda 
Azərbaycan Mədəniyyət günlərinin keçiriləcəyini, 
İran Milli Kitabxanası və Arxivində miniatür 
kitab sərgisinin açılacağını söyləmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti” 

Laçınlılar doğma yurda qayıdacaqlarına əmindirlər
 � Laçınlıların yığcam məskunlaşdıqları 

Ağcabədi rayonu ərazisindəki  Taxtakörpü 
qəsəbəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
rayonu işğal etməsinin 25-ci ildönümü ilə bağlı 
ümumrayon anım mərasimi keçirilmişdir. 

Rayonun icra srukturlarını, 
idarə, müəssisə və təşkilatlarını, 
ərazidə yaşayan sakinləri 
əhatə edən 2500 nəfərdən çox 
izdiham qəsəbədə yaradılmış  
Şəhidlər kompleksinə gələrək, 
ərazilərimizin bütövlüyü uğrun-
da döyüşlərdə həlak olanların 
xatirəsini dərin ehtiramıla yad 
etmişdir.  Laçın Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Aqil 
Nəzərli, Milli Məclisin depu-
tatları Aqil Abbas  və Mahir 
Abbaszadə, şəhid ailələri, Qara-
bağ müharibəsi əlilləri, veteran-
lar  şəhidlər abidəsinin önünə 
əklil qoymuş, gül dəstələri 
düzmüşlər. Sonra iştirakçı-
lar Laçının işğaldan əvvəllki 
dövrünü, məcburi köçkünlərə  
dövlət qayğısını və son illərin 
sosial-iqtisadi uğurlarını əks 
etdirən foto-stendə baxmışlar.

Laçın Rayon İcra 
Hakimiyyətinin təşkil etdiyi 
kütləvi anım mərasimində  
bildirilmişdir ki, 25 il əvvəl 
erməni silahlı qüvvələrinin La-
çını ələ keçirməsi  nəticəsində 
bir şəhər, bir qəsəbə, 125 
kənd talan edilərək yandırıl-

mışdır. 54 dünya, 200-dən 
çox yerli əhəmiyyətli tarixi, 
mədəni və dini abidə erməni 
vandalizminə məruz qalmış-
dır. 13745 yaşayış evi, 48 
sənaye, 63 kənd təsərrüfatı, 217 
mədəniyyət, 101 təhsil, 142 
səhiyyə, 462 ticarət, 96 məişət, 
1 avtonəqliyyat, 30 rabitə ob-
yekti və digər müəssisələr məhv 
edilmiş, əhalinin 25 min baş 
iri, 200 min başdan çox xırda 
heyvanı  və minlərlə arı ailəsi 
ələ keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, 

bu işğal nəticəsində o zamankı 
qiymətlərlə rayona 7,1 milyard 
ABŞ dolları ziyan vurulmuşdur. 
Ata-baba yurdlarını müdafiə 
edən laçınlıların 300 nəfərdən 
çoxu şəhid olmuş, 5 nəfəri isə 
Milli Qəhrəman adına layiq 
görülmüşdür. 

Tədbir iştirakçıları erməni 
faşizminin xalqımıza qarşı 
törətdiyi bu faciə və fəlakətlərin 
insanlığa sığmayan vəhşilik 
olduğunu qeyd etmiş, bütün 
bunları törədənlərin qanlı 
əməllərinə kəskin nifrətlərini 
bildirmişlər. Onlar hədsiz 
məhrumiyyətlərə məruz qalsa-
lar da, ata-baba yurdlarını bir 
an belə unutmadıqlarını, daim 
nikbin olduqlarını, ulu öndər 
Heydər Əliyevin layiqli davam-
çısı, Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin apardığı 
müdrik və uzaqgörən siyasət 
nəticəsində tezliklə torpaqları-
mızın yağıdan azad ediləcəyinə 
əminliklərini bildirmişlər. 

Ziyəddin SULTANOV, 
 “Xalq qəzeti”


