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 � Onu yaxşı tanıyırdım. Sadə, səmimi insan 
idi. Elə rolları da öz xarakterinə uyğun seçilirdi. 
Kinoda, teatrda yaratdığı rolların sayı-hesabı 
yoxdur. Hətta kiçik epiozodlarda rol alanda belə, 
aktyor məharətini əsirgəməzdi. Təbiətində komik 
cizgilər olduğundan  bu tipli rolları ona daha çox 
həvalə edirdilər. O da bu rolları ilə səhnəyə və 
ekrana  xüsusi ovqat gətirirdi.

Bu il 80 illiyini qeyd 
etdiyimiz Xalq artisti Eldəniz 
Zeynalov şərəfli sənət yolu 
keçmişdir. O, 1937-ci ildə 
dünyaya göz açmışdır. Hələ 
məktəbli ikən dayısı, müqtədir 
Xalq artisti Həsənağa Salayevin 
tövsiyəsi ilə Azərbaycan Dövlət 
Dram Tеatrında uşaq rоllarında 
çıхış еtmişdir. 

Teatr İnstitutunda aktyorluq 
fakültəsini bitirdikdən sonra 
müəllimi Adil İsgəndərov onu 
“Əhməd haradadır?”  filmində 
rəngsaz Əhməd rolunda çəkib. 
Bir neçə il sonra isə kinore-
jissor Eldar Quliyev Eldənizi 
“Bir cənub şəhərində” filmində 
baş rollardan birinə dəvət 
edib. Tofiq rolu onu bu sənətə 
daha çox bağladı. Əvvəla, 
deyim ki, bu film kinomuzun 
nailiyyətlərindəndir və maraq-
lı olan bu idi ki, filmdə əsas 
rolları gənclər ifa edirdilər. Hər 
birinin rolu da  uğurlu alındı. E. 
Zeynalovun  Tofiqi də bu cənub 
şəhərində yaşayan gənclərdən 
biridir. Eldar Quliyev onu 
məşqlərdən azad eləmişdi, çün-
ki bu obraz gənc Eldənizin öz 
xarakterinə çox yaxın idi. 

Onun qəhrəmanının atası 
müharibə dövründə Ukraynada 
həlak olmuş  və orada da dəfn 
olunmuşdu. Atasının  abidəsini 
ziyarətə gələn Tofiqin oradakı  
çıxışı və səfər zamanı  bir qızla 
tanış olması səhnələri maraqlı 
və baxımlıdır. Tofiq Bakıda 
nişanlısını qoyub getmişdi. İndi 
özü ilə  rus qızı gətirməsinin 

necə qarşılanacağını da yaxşı 
təsəvvür edirdi. Axı, özü də bu 
şəhərdə, bu məhəllədə dünyaya 
göz açmışdı. Nəticə,  doğrudan 
da , acınacaqlı olur. Qızın qar-

daşı Murad onu bağışlamır. Bu 
şəhərin məhəllə qanunları belə 
özbaşınalıqları qəbul etmirdi. E. 
Zeynalov rolunu özünəməxsus 
formada, bir az ciddi, bir az da 
komik şəkildə təqdim etmişdi. 

O vaxt Moskva televizi-
yasında bu filmə həsr olunmuş 
veriliş hazırlanmışdı. Filmdə 
aktyorun qəhrəmanının Uk-
raynadan gətirdiyi qız rolunda 
çıxış edən xanım – onun peşəsi 
aktrisa deyil – danışmışdı ki, 
Eldənizin onu qucaqlaması, 

doğrudan da, qəflətən alınmışdı. 
E. Zeynalov rejissora  deyib ki, 
işığı söndürməsək, alınmaya-
caq.  Filmdə belə epizodlar çox-
dur və aktyor bu vəziyyətlərdən 
həmişə məharətlə çıxırdı.

İnstitutu bitirdikdən sonra 
Akademik Dram Teatrında işə 
başlayan gənc aktyora burada 
müxtəlif səpkili rollar həvalə 
edirdilər. Bu teatrda qoyulan 
“Ah Paris, Paris”, “Dəlilər və 
ağıllılar”, “Köhnə ev” və başqa 
onlarca tamaşadakı rolları ilə 
səhnədən də sözünü deməyi 
bacardı.

Tez-tez  filmlərdə çəkilirdi. 
Eldəniz Zeynalov “Yeddi oğul 
istərəm”, “Rəqiblər”, “Yol 
əhvalatı”, “Bəyin oğurlanma-
sı”, “Hər şey yaxşılığa doğru” 
“Babamızın babasının babası”, 
“Bizim Cəbiş müəllim”, “O qızı 
tapın”, “Mən mahnı qoşuram”, 
“”Yerlə göy arasında” və 
digər filmlərdə, “Qonşu qonşu 
olsa” teletamaşasında maraqlı, 
yaddaqalan obrazlar canlandı-
rıb. Xarici film istehsalçıları-
nın “Dulsineya Tobosskaya” 

(“Mosfilm”), “Təyyarələr 
enmədi” (“Özbəkfilm”) 
filmlərində də çəkilib. “Moza-
lan” satirik kinojurnalının neçə-
neçə süjetində onun maraqlı, 
ifşa və islahedici  rolları var. Bu 
kiçik rolları ilə o, dövrün bəzi 
qaranlıq məqamlarına aydınlıq 
gətirirdi.

Tamaşaçılar onu əvvəlcə 
yalnız komik obrazların 
yaradıcısı kimi qəbul edirdi. 
Lakin aktyorun imkanlarını üzə 
çıxarmağı bacaran rejissorlar 
onu tamaşaçıya hər tərəfdən 
tanıdıb. Eldəniz Zeynalov rol-
larında həm başqalaşırdı, həm 
də özü kimi tanınırdı – komik, 
xarakterik, dramatik obrazla-
rının hamısında. “Bir cənub 
şəhərində” filmində tipik bakılı 
gəncin, “Rəqiblər” kinonovel-
lasında maraqlı psixologiyası 
olan ticarətçi, “Əhməd hara-
dadır?” komediyasında şən 
fəhlə, “Yeddi oğul istərəm”də 
iki siyasi quruluş arasında 
çaşbaş qalmış kəndli, “Bəyin 
oğurlanması”ndakı mükəmməl 
epizodik rolu Eldəniz Zeyna-

lovun yüksək istedad sahibi 
olmasının nəticəsi idi. Aktyo-
run özünün səhnədən, kamera 
qarşısından kənardakı davranı-
şındakı səmimiliyinin dərəcəsi, 
rolun ifa tərzinin səmimiliyində 
də aydın görünürdü. Eldəniz 
Zeynalov insanlarla adi 
ünsiyyətdəki təbii səmimiliyini 
özündən asılı olmadan, aktyor-
luğuna da köçürürdü...

Tofiq Tağızadə “Yeddi 
oğul istərəm” filmini çəkəndə, 
ona Mirpaşa obrazını təklif 
eləmişdi. Amma o, atdan 
qorxduğu üçün bu roldan 
imtina etdi. Ona görə də Tofiq 
Tağızadə onu kəndli rolunda 

çəkdi. Çəkilişlərdə məzəli bir 
hadisə olmuşdu – qəhrəmanını 
güllə ilə vurub öldürürlər. O 
da deyir ki, nahaq yerə məni 
öldürdün. Bax, həmin epi-
zod çəkiləndə kadr arxasında 
üzünü Tofiq Tağızadəyə tutub 
deyib ki, gərək filmin axırında 
öldürəydin, qonorarım yaxşı 
çıxaydı.

Onun haqqında maraqlı 
xatirələr çoxdur. Hamısı da 
xoş, ürəyəyatan xatirələr. Bir 
də ailəcanlı insan idi. Dəyərli 
övladları var. Oğlanlarından biri 
televiziya rejissorudur, digəri 
atasının yolunu davam etdirir. 
Qızı isə iqtisadçıdır.

Eldəniz Zeynalov “Humay” 
mükafatına, Əməkdar artist, 
Xalq artisti  fəxri adlarına  layiq 
görülmüşdür. 2002-ci il no-
yabrın 5-də amansız ölüm onu 
aramızdan apardı. Bizə isə onun  
yaratdığı  gözəl rollar yadigar  
qaldı.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Eldəniz Zeynalov –80

Aktyor taleyinin tragikomik cizgiləri

ATMU ASAN Könüllüləri  
Təşkilatı ilə əməkdaşlığa başladı 

 � Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universiteti (ATMU) və ASAN Könüllüləri Təşkilatı 
arasında birgə əməkdaşlığa dair memorandum 
imzalanıb. ATMU-nun rektoru İlham Mədətov 
mərasim iştirakçılarını salamladıqdan sonra deyib ki, 
imzalanacaq sənədi niyyətin rəsmiləşdirilməsi kimi 
dəyərləndirə bilərik.

Rektor qeyd edib 
ki, “ASAN xidmət”in 
özünəməxsus hüquqi strukturu 
bir çox beynəlxalq tərəfdaşlar 
və ekspertlər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Azərbaycan 
brendi olan “ASAN xidmət” 
“Dövlət xidmətlərinin çatdırıl-
masının yaxşılaşdırılması” kate-
qoriyasında BMT Mükafatının 
birinci yer üzrə qalibi seçilib. 
“ASAN xidmət”ə dünyada 
böyük maraq göstərildiyindən 
bir sıra dövlətlərin rəsmiləri 
ölkəmizə gələrək “ASAN 

xidmət”lərin fəaliyyəti ilə ya-
xından tanış olurlar. 

2017-ci ilin 14 noyabrında 
imzalanan əməkdaşlıq me-
morandumunun əsas məqsədi 
Azərbaycan gənclərində təhsil 
və elm sahəsinə olan marağın 
artırılması, gənclərin şəxsi 
inkişafına yönələn fəaliyyətlərə 
cəlb olunması ilə dövlət gənclər 
siyasətinə töhfə verilməsi, 
turizmin müxtəlif sahələri və 
istiqamətləri üzrə könüllülük 
fəaliyyətinin təşviq olun-
ması sahəsində, o cümlədən 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2017-ci il 15 sentyabr 
tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “Azərbaycan gəncliyi 
2017–2021-ci illərdə” Dövlət 
Proqramı”nın həyata keçirilməsi 
üzrə Tədbirlər Planından irəli 
gələn sahələrin icrası və digər 
qarşılqlı maraq kəsb edən 
sahələrdəki əməkdaşlığı əhatə 
edir.

İmzalanan memorandu-
ma əsasən, ASAN könüllüləri 
ATMU tərəfindən təşkil 
olunacaq yerli və beynəlxalq 
tədbirlərin təşkilinə cəlb olu-
nacaqlar. Tərəflər, həmçinin, 
birgə layihələrin, konfransların, 
seminarların, eyni zamanda 
ölkəmizin turizmin potensi-
alının artırılması, sahibkar-
lığın inkişafı, o cümlədən 
qadın sahibkarların bilik və 
bacarıqlarının artırılması 
istiqamətində fəaliyyətlərin icra 
olunması və kənd turizminin 
inkişafı istiqamətində fəaliyyət 
göstərəcəklər.

ASAN Könüllüləri Təşkilatı 
ilə əməkdaşlığa dair memo-
randum Azərbaycan Turizm və 
Menecment Universitetinin rek-
toru İlham Mədətov və ASAN 
Könüllüləri Təşkilatının sədri 
Bəxtiyar İslamov tərəfindən 
imzalanıb. 

Zərifə HÜSEYNOVA,  
“Xalq qəzeti”

İtaliya mediasında mədəniyyətimiz 
haqqında məqalə dərc olunub 

 � İtaliyanın “viaggi.corriere.it” səyahət 
portalında “Avropa şəhəri olmağa can atan Bakı 
coşqun Şərq şəhəridir” adlı məqalə yer alıb. Məqalədə 
Bakının gəzməli-görməli yerlərindən, turistləri özünə  
cəlb edən ecazkar məkanlarından söhbət açılır. 
Həmçinin Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri, zəngin 
tarixi abidələri, müasir memarlıq nümunələri haqqında 
fikirlər öz əksinin tapır. 

Ölkəmizin  idman ölkəsinə 
çevrilməsi barədə məlumat 
verilir. İdman sahəsindəki 
böyük nailiyyətləri ilə Bakı 
Cənubi Qafqazın ən iri və 
multikultural şəhəridir. Bu 
şəhərdə “Formula-1” yarışları, 
ilk Avropa Oyunları, voleybol 
üzrə qadınlar arasında Avropa 
çempionatı nümunə göstərilir. 
Buna sübut olaraq Bakı 
Avroliqanın 2018/2019-cu il 
mövsümünün final oyununa 
da ev sahibliyi edəcək. Eyni 
zamanda, bu şəhərdə dünyanın 
məşhur avtomobil brendləri 
– “Ferrari” və “Rolls-Royce” 
şirkətlərinin dizayner dükanla-
rı və dilerləri fəaliyyət göstərir.

Portalda Bakının Şərq 
və Qərb üslubunu özündə 
birləşdirən qədim şəhər oldu-
ğundan bəhs edilir.  Məqalədə 
paytaxtımızın tarixi və me-
marlıq abidələrinə toxunulub. 
Qız qalası, Şirvanşahlar Saray 
Kompleksi, Xalça muzeyi, 
Milli Azərbaycan ədəbiyyatı 
muzeyi, Cümə məscidi və 
həmçinin memar Zaha Hadi-
din şah əsərlərindən sayılan 
Heydər Əliyev Mərkəzi haq-
qında söhbət açılır.

Xəzər dənizinin sahilində 
yerləşən şəhər sanki kiçik 
Venesiyaya bənzəyir. Xüsusən 
də Milli Dənizkənarı Parkın 
gözəlliyinə toxunulur. Eyni 

zamanda, Bakıda qiymətlərin 
münasib olduğundan söhbət 
açılır. Turistlərə tövsiyə olu-
nur ki, Bakıda olarkən milli 
mətbəx mədəniyyətini təbliğ 
edən muzey-restoranlara da 
mütləq baş çəksinlər.

Məqalədə İçərişəhər 
haqqında xüsusi danışılır, 
bu nadir tarixi məkanın 
UNESCO-nun Ümumdünya 
irs nümunələri siyahısına 
daxil edildiyi, ərazidə bir sıra 
qədim abidələrin yerləşdiyi 
bildirilir.

Müəllif Bakını Paris 
küçələri ilə sovet üslub-
lu meydanların bir-birinə 
qovuşduğu şəhər kimi təsvir 
edir. Bakının Şərqdə ən qədim 
və ən böyük şəhərlərdən biri 
olduğunu yazır. 

 Məqalədə müasir Bakı-
nın rəmzinə çevrilmiş Alov 
qüllələrinin “Odlar Yurdu” 
adlandırılan Azərbaycanla sıx 
bağlı simvol olduğu bildirilir.

Ülviyyə VAHİDQIZI, 
 “Xalq qəzeti”

 (əvvəli qəzetimizin  
ötən sayında)

ABŞ Prezidenti Harri Tru-
menin Türkiyə və Yunanıstanı 
mövcud sovet təhlükəsindən 
qorumaq üçün 1947-ci il mar-
tın 12-də qəbul etdiyi doktri-
nadan bərk hiddətlənən sovet 
rəhbərliyi xaricdən ermənilərin 
gətirilməsi və Ermənistanda 
yerləşdirilməsi məqsədi ilə 
səylərini daha da gücləndirdi. 
Məhz buna görə də xarici erməni 
mətbuatı və ermənilər sovet 
rəhbəri İ.V.Stalinin “fədakar-
lığını” yüksək qiymətləndirir, onu 
“erməni xalqının atası və xilaska-
rı” kimi mədh edirdilər.

İ.V.Stalin antitürk siyasətində 
xarici erməni komitə və 
təşkilatlarından istifadə edir, 
bütün dünya ermənilərini ayağa 
qaldırmağa səy göstərirdi. SSRİ 
rəhbəri bu məsələdə daha çox 
Eçmiədzin kilsəsinin imkanla-
rından istifadə etməyə çalışır-
dı. “İtirilmiş torpaqlar”ın geri 
qaytarılmasında kilsənin imkanları 
daha geniş idi və “azad ediləcək” 
ərazilər məsələsində kilsə öz 
imkan və vasitələri ilə çox böyük 
iş görə bilərdi (9, s. 386). Bunu 
nəzərə alan SSRİ XKS-nin sədri 
İ.V.Stalin 1945-ci il aprelin  
19-da Eçmiədzin kilsəsinin rəsmi 
fəaliyyətinə icazə verdi. G. Çe-
rokçyan yeni katolikos seçildi.

SSRİ-nin Türkiyə siyasətində 
“erməni məsələsi”ndən iki 
məqsədlə istifadə edilirdi.

1. Türkiyənin şərq 
vilayətlərinin SSRİ-yə 
birləşdirilməsini dünyaya 
səpələnmiş ermənilər vasitəsilə 
həll etmək; 

2. Boğazlar məsələsində 
Türkiyəyə qarşı siyasi, diplo-
matik təzyiq göstərmək. Birinci 
məsələdə hökumət xüsusilə 
xaricdəki erməni diaspor 
təşkilatlarının maddi və mənəvi 
dəstəyinə bel bağlayırdı. Bunun-
la əlaqədar olaraq Eçmiədzin 
kilsəsinin katolikosu VI Gevorq 
dünyadakı erməni icmalarına, 
kilsə xadimlərinə, partiya və 

təşkilatlara müraciət etdi. Katoli-
kos müraciətdə dünya ermənilərini 
inandırmağa çalışırdı ki, onların ən 
yaxın və etibarlı dostu olan sovet 
hökuməti ermənilərə xüsusi rəğbət 
bəsləyir və “erməni məsələsi”ni 
onların xeyrinə həll etmək istəyir.

Eçmiədzin katolikosu VI 
Gevorqun xaricdəki erməni 
icmalarına, diasporu təşkil edən 
siyasi partiya və təşkilatlara 
müraciəti onlar arasında böyük 
ruh yüksəkliyi ilə qarşılandı. 
Bundan sonra xarici ölkələrdəki 
erməni mətbuatı Azərbaycana 
və Türkiyəyə qarşı əsassız ərazi 
iddiaları ilə dolu məqalələr dərc 
edir, Ermənistandakı şair, yazıçı 
və publisistlərin əsərlərində isə 
Azərbaycan xalqına iftira atılır və 
tarix kobudcasına saxtalaşdırılırdı. 
Düzdür, bu çirkin fəaliyyətlərin 
qarşısını almaq üçün Azərbaycan 
tərəfi müəyyən tədbirlər həyata ke-
çirirdi. Xarici ölkələrin əlində alət 
olduğunu görən SSRİ rəhbərliyi 
daşnaklara qarşı müəyyən inzibati 
tədbirlər gördü. Onların ölkəyə 
gətirilməsinin qarşısı alındı. 
Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə 
ərazilərinə gizli yollarla gətirilən 
və başlıca olaraq düşmənçilik 
hisslərini alovlandıran kitabla-
rın yayılmasının qarşısını alan 
hökumət qərarları qəbul edildi. 

60-cı illərin əvvəllərində, 
ələlxüsus 1961-ci ildə so-
vet rəhbəri Nikita Xruşşovun 
Ermənistana səfərindən sonra 
respublika rəhbərliyi yenidən 
hərəkətə keçdi. Xarici ölkələrdən 
ermənilərin gətirilməsi bərpa edil-
di və əsassız ərazi iddiaları daha 
da gücləndi. Yaranmış əlverişli 
şəraitdən yararlanan erməni 
dairələri uydurma erməni soyqı-
rımının 50 illiyinin Ermənistan 
SSR-də hay-küylə keçirilməsinə 
nail oldular. Yerevanın mərkəzində 
dörd yüz min nəfərin iştirakı ilə 
keçirilən izdihamlı mitinqdə, 
xüsusilə Azərbaycan və Türkiyəyə 
qarşı ərazi iddiaları qabarıq şəkildə 
səsləndirildi. Azərbaycanın Nax-
çıvan, Qarabağ, Türkiyənin Şərqi 
Anadolu, Gürcüstanın Ahıska 

və Axalkələk ərazilərinə erməni 
iddiaları daha da gücləndi. Heç 
şübhəsiz ki, erməni dairələri sovet 
rəhbərliyinin gizli də olsa, razılığı-
nı almışdılar. 

60-cı illərin sonları-70-ci 
illərin əvvəllərində beynəlxalq 
gərginliyin nisbətən zəifləməyə 
başladığı bir dövrdə erməni 
diaspor təşkilatları türk dünya-
sına qarşı apardıqları bədnam 
fəaliyyətdə dəyişikliklər edərək, 
Türkiyəyə qarşı erməni terrorunu 
işə saldılar. İlk terror aktı ABŞ 
ərazisində törədildi. Terrorçular ilk 
olaraq 1973-cü il yanvarın 27-də 
Los-Ancelesdə Türkiyə konsulu 
Mehmet Baydar və vitse-konsul 
Bahadır Demiri amansızlıqla 
qətlə yetirdilər. Erməni terroru-
nun növbəti dalğası 1975-ci ildən 
başlayaraq daha dağıdıcı, planlı, 
mütəşəkkil və məqsədyönlü xarak-
ter daşımağa başladı.

80-ci illərdə daha da artan 
terror hücumları nəticəsində 
dünyanın müxtəlif ölkələrində 
Türkiyənin maraqlarını qoruyan 
səfirlərin qətlə yetirilməsi adi 
hala çevrilmişdi. Türk tarixçisi 
Bilal Şimşirin qeyd etdiyi kimi, 
ermənilər, türk diplomatlarına 
qarşı dörd qitədə ardıcıl olaraq 
27 dəfə sui-qəsd təşkil etdilər. Bu 
illərdə təyyarələr dünyanın dörd 
bir tərəfindən Türkiyəyə şəhid 
diplomat cənazələri daşıyırdılar. 
Dünya diplomatiya tarixində buna 
bənzər ikinci belə bir cinayət aktı 
qeydə alınmamışdır. Xarici İşlər 
Nazirliyi bəhs olunan dövrdə möv-
cud personalının təxminən mində 
qırx və ya yüzdə dördə qədərini 
şəhid vermişdi. Bu həqiqətən də 
çox yüksək bir faiz dərəcəsi idi. 
Verdiyimiz bu şəhidlərin elə də 
asan yetişmədiyini, seçmə diplo-
matlar olduqlarını da unutmamaq 
lazımdır.

SSRİ rəhbərliyinə 
M.S.Qorbaçovun gəlməsi ilə 
ermənilər daha da fəallaşdılar. 
Onun himayə etdiyi Ermənistan 
rəhbərləri və xarici ölkələrdəki 
erməni diaspor təşkilatları 
əlverişli şəraitdən istifadə edərək, 

Türkiyəyə qarşı iddalarını 
(əsassız ərazi iddiaları, uydurma 
soyqırımını tanıtma, təzminat) 
unutmadan arxa plana keçirərək, 
Azərbaycana qarşı əsassız ərazi 
iddialarını genişləndirdilər.  

Erməni terror təşkilatları 
Fransada, xüsusən Lion şəhərində 
fəal idilər. Bu şəhərin ermənilər 
tərəfindən mərkəz kimi seçilməsi 
səbəbsiz deyildi. Şəhərin 2 milyon 
əhalisinin 80 min nəfəri erməni 
idi. Türkiyə, Suriya və Livandan 
gələn ermənilərin çoxu burada 
sovet xüsusi xidmət orqanlarının 
nəzarəti altında olan sosialist və 
kommunist partiyalarının üzvləri 
idi. Həmin partiyalar isə Sov. 
İKP ilə sıx əməkdaşlıq edir və 
hətta ondan maliyyə yardımları 
alırdılar. 

Bu dövrdə Fransada Türkiyə 
əleyhinə fəaliyyət göstərən 8 gizli 
erməni təşkilatı var idi ki, onlardan 
3-ü Lion şəhərində yerləşirdi. 
Daha çox fransız senatorların 
dəstəyini alan erməni təşkilatları 
burada üç erməni abidəsinin qo-
yulmasına nail olmuşdular.

SSRİ-nin dağılması, “soyuq 
müharibə”nin başa çatması və 
digər amilləri nəzərə alan erməni 
dairələri yaranmış qarışıqlıqdan 
istifadə edərək, Ermənistanla 
birgə Dağlıq Qarabağ regio-
nunun Azərbaycandan qopar-
dılması istiqamətində hərbi 
təcavüzə başladı və nəticədə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
meydana gəldi. Münaqişənin 
gedişində Ermənistanda yaşayan 
azərbaycanlılar qovularaq qaçqına 
çevrilmiş, Dağlıq Qarabağa daxil 
olan ərazilər dağıdılaraq viran 
edilmişdir. İşğal nəticəsində 
Azərbaycan Respublikasına 
böyük maddi ziyan dəymişdir. 
Hərbi əməliyyatların gedişində 
Azərbaycandan 20 min nəfər 
həlak olmuş, 50 min nəfər yara-
lanmış və ya əlil olmuş, təqribən 
5 min nəfər itkin düşmüşdür. 
İlkin məlumatlara görə, təcavüz 
nəticəsində ölkəyə on milyardlarla 
ABŞ dolları məbləğində ziyan 
vurulmuşdur. 

Hazırda dünyada Azərbaycana 
və bütövlükdə türk dünyasına qarşı 
irili-xırdalı 869 erməni diaspor 
təşkilatı fəaliyyət göstərməkdədir. 
“Xeyriyyəçilik” adı altında 
fəaliyyət göstərən bu hərbi-siyasi, 
strateji qurumların maliyyə 
yardımları, proqram və sənədləri, 
dünyaya “diplomatik” çıxışla-
rı bilavasitə aşağıdakı erməni 
diaspor mərkəzləri tərəfindən 
tənzimlənməkdədir: 

1. Erməni Katolik Kilsəsi 
(2001-ci ilin iyun ayının 4-dən 
Xankəndidə özəyi yaradılıb, dün-
yanın 56 ölkəsində mərkəzi var.); 

2. Amerika Erməni Assamble-
yası (ABŞ-ın 22 ştatını əhatə edir. 
2001-ci il iyul ayının 14-də Dağlıq 
Qarabağda mərkəzi yaradılıb); 

3. Erməni Hüquqçularının As-
sambleyası (Avropa ölkələri üzrə); 

4. Erməni Ümumi Xeyriyyə 
İttifaqı (Mərkəzi Nyu-York, 
London. 2001-ci il avqust ayının 
29-da Dağlıq Qarabağda şöbəsi 
yaradılıb); 

5. Erməni Ümumdünya Ye-
vangelist Şurası (Avropa ölkələri 
üzrə); 

6. Amerikanın Erməni Mis-
sioner Assosiasiyası (Postsovet 
ölkələri istiqamətində 2001-ci 
il avqust ayının 3-də Dağlıq 
Qarabağda yaradılıb); 7. Ameri-
kanın Erməni Milli Komitəsi; 8. 
Humanitar yardım göstərilməsi 
üzrə Şimali Amerika Erməni 
Cəmiyyəti (Dağlıq Qarabağda 
2001-ci il martın 3-də yaradılıb); 
9. Erməni Apostol Kilsəsinin Şərqi 
Yeporxiyası; 10. Erməni Apostol 
Kilsəsinin Qərbi Yeparxiyası; 11. 
Vartan Cəngavərləri (2001-ci ildə 
Dağlıq Qarabağda rəsmi leqal 
qaydada fəaliyyətə başlayıb). 

Beləliklə, xarici erməni dias-
por təşkilatlarının Azərbaycana, 
o cümlədən Türkiyəyə qarşı apar-
dıqları çirkin fəaliyyət iki yüz ildir 
ki davam etməkdədir. Erməni di-
asporunun cinayətkar əməllərinin 
qarşısının vaxtında alınması və öz 
haqlı mövqelərini müdafiə etmək 
üçün ləngimədən Türkiyə və 
Azərbaycan hökumətləri arasında 
birgə fəaliyyət proqramı hazırlanıb 
qəbul olunmalıdır. 

Taleh CƏFƏROV, 
ADPU-nun Türk və Şərqi 

Avropa xalqları tarixi və 
tarixin tədrisi metodikası 

kafedrasının baş müəllimi, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Erməni diaspor təşkilatları 
və onların antitürk fəaliyyəti

Türkiyədə 5 bal gücündə 
zəlzələ olub

 � Türkiyənin qərbində 5,1 bal 
gücündə zəlzələ olub. Hələlik dağıntı və 
tələfat haqqında məlumat verilmir.

Avropa Aralıq dənizi Seysmoloji Xidmətindən 
bildiriblər ki, zəlzələnin epimərkəzi Ula şəhərindən 18 
kilometr şərqdə, Muğla şəhərindən 23 kilometr şərqdə 
6 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

25.11.2017-ci il tarixə pambıq 
 tədarükünə dair operativ məlumat

Ölkə üzrə pambıq tədarükü  
189 min tonu ötüb

 � Noyabrın 25-dək ölkə üzrə pambıq qəbulu 
məntəqələrinə 189 min 567,65 ton məhsul təhvil verilib. 

Dövlət Statistika 
Komitəsindən bildiriblər ki, 
ötən gün 897,82 ton pambıq 
tədarük olunub.

Qeyd edək ki, ölkə üzrə 

cari ildə ötən illə müqayisədə 
2,7 dəfə çox – 136 min 413,2 
hektar çiyid səpilib. Bu il ən çox 
pambıq Saatlı (17220 hektar), 
İmişli (15641,5 hektar),  

Sabirabad (15055 hektar), 
Biləsuvar (11351,8 hektar) 
və Neftçalada (11111 hektar) 
əkilib.

AZƏRTAC pambıq 
tədarükünə dair noyabrın 25-nə 
olan operativ məlumatı təqdim 
edir.

Ermənistan silahlı qüvvələri qumbaraatanlardan və  
minaatanlardan istifadə etməklə atəşkəs rejimini 146 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində qumbaraatanlardan 
və 60 millimetrlik minaatanlardan 
da (1 mərmi) istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 146 dəfə 
pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistanın Noyemberyan 
rayonunun Şavarşavan, Voskevan 
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, 
İcevan rayonunun Ayqeovit kəndində 
və adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərdən Qazax rayonunun 
Kəmərli, Fərəhli, Quşçu Ayrım, Qı-
zılhacılı, Bala Cəfərli kəndlərində və 
adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun 
Mosesqex, Çinari kəndlərində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam, 
Muncuqlu, Qaralar kəndlərində, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonunun Zamanlı 
kəndində və adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında 

olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun 
Tağıbəyli, Şıxlar, Baş Qərvənd, 
Cəvahirli, Qaraqaşlı, Novruzlu, Yu-
sifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonu-
nun Kuropatkino, Füzuli rayonunun 
Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Qorqan, 
Kürdlər, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar 
və Mehdili kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Göygöl, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Xocavənd və Cəbrayıl rayon-
ları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də Silahlı 
Qüvvələrimizin mövqelərinə atəş 
açılıb.

Cəmi o cümlədən
24.11.2017-ci il tarixdə

Respublika üzrə cəmi 136413,2 189567,65 897,82
Ağcabədi rayonu 9550,0 18565,32 123,41
Ağdam rayonu 3005,0 5701,96 40,09
Ağdaş rayonu 3000,0 3389,63 11,20
Ağsu rayonu 2500,8 2313,50 3,80
Beyləqan rayonu 8550,0 14674,17 72,83
Bərdə rayonu 8518,5 20334,10 88,02
Biləsuvar rayonu 11351,8 23131,47 102,75
Cəlilabad rayonu 500,0 951,30 4,20
Füzuli rayonu 2050,0 1829,70 3,10
Goranboy rayonu 5000,0 6063,20 34,40
Hacıqabul rayonu 1203,9 733,48 16,72
İmişli rayonu 15641,5 12359,30 105,22
Kürdəmir rayonu 4027,0 4314,25 18,92
Neftçala rayonu 11111,0 8529,13 25,04
Saatlı rayonu 17220,0 24945,90 101,90
Sabirabad rayonu 15055,0 16773,09 57,54
Salyan rayonu 7052,4 8374,30 51,80
Samux rayonu 53,0 42,48 -
Tərtər rayonu 3123,0 7844,34 17,75
Ucar rayonu 2500,0 1884,01 8,37
Yevlax şəhəri 2168,0 2961,82 4,86
Zərdab rayonu 3232,3 3851,20 5,90

Rayonlar  Əkin sahəsi, hektar
Pambıq qəbulu məntəqələrinə təhvil verilmişdir, ton

25.11.2017-ci il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi


