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 � Qlobal miqyasda proseslərin sürətli transformasiyası 
məlumdur. Son zamanlar bunun regional səviyyədə də ciddi təsir 
göstərməkdə olduğunu mütəxəssislər vurğulayırlar. Həmin bağlılıqda 
Cənubi Qafqazla ilgili müşahidə edilən hadisələrin geosiyasi 
qiymətləndirilməsi daha da aktuallaşıb. 

Bir tərəfdən, ABŞ və Rusiyanın 
fəallığı, digər tərəfdən isə İrana qarşı 
sanksiyaların qüvvəyə minməsi ortaya yeni 
suallar çıxarır. Şübhəsizdir ki, sanksiyalar 
region ölkələrindən yan keçə bilməz. Artıq 
mütəxəssislər maliyyə sferasında vəziyyətin 
dəyişə biləcəyinin ilk işarələrini verirlər. Bu 
cür məsuliyyətli bir mərhələdə tarixi Dol-
mabaxça sarayında Türkiyə-Azərbaycan-
İran və Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan 
görüşünün keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir. 
Ekspertlər həmin hadisələri regional 
əməkdaşlıqda yeni səhifənin açılması kimi 
dəyərləndirirlər. Həmin məsələ üzərində 
geniş dayanmağa böyük ehtiyac görürük.

Ermənistanın xarici siyasətində ciddi 
bir yeniliyin olmadığı müşahidə olunur. 
Forpost ölkənin rəhbərliyi bütövlükdə 
əvvəlki iqtidarların qeyri-konstruktiv 
mövqeyini davam etdirir. Nikol Paşin-
yan Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq 
Qarabağ ərazisinə etdiyi təxribat xa-
rakterli səfərləri ilə vəziyyəti daha da 
qeyri-müəyyən istiqamətə yönəltmiş olur. 
Azərbaycan rəhbərliyi isə həmişə olduğu 
kimi xarici siyasətini dönmədən həyata ke-
çirir. Bunun nəticəsidir ki, artıq Ermənistan 
KİV-i və ekspert dairələri də Bakının faktiki 
olaraq Ermənistanı təcrid vəziyyətinə saldı-
ğını qəbul edir.

Son dövrlərdə regionda baş verən 
geosiyasi proseslər və diplomatik fəallıq bu 
tezisi bir daha təsdiq edir. Belə ki, ABŞ və 
Rusiyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri belə 
İrəvanı sevindirəcək bir fikir bildirmirlər. 
Əksinə, onlar münaqişənin ancaq 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
həll oluna biləcəyindən bəhs edirlər. Rusi-
yalı ekspertlər arasında isə artıq Moskvanın 
Ermənistanı müdafiə etməməsi kimi fikirləri 
tez-tez ifadə edənlərin sayı artır.

Vaşinqtonun mövqeyinə gəldikdə isə, 
Con Boltonun və digər rəsmi şəxslərin 
regiona səfərləri bir daha təsdiqlədi ki, Qərb 
bütövlükdə Azərbaycanın tələblərini haqlı 
sayır, rəsmi İrəvanın onlara əməl etməsi 
zəruriliyini açıq ifadə edir. Nəzərə alaq ki, 
cəmi bir neçə il öncə Qərb bu dərəcədə 
açıq danışmırdı. ABŞ Prezidentinin milli 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri isə 
İrəvanda faktiki olaraq psixoloji şok ya-
ratdı: o, Amerikanın Azərbaycana da silah 
verə biləcəyinə işarə etdi. Bu o deməkdir 
ki, artıq Vaşinqton erməni diasporunun 
istəyi ilə antiazərbaycan siyasətini davam 
etdirmək istəmir. Amerika üçün etibarlı, 
suveren və ədalətli tərəfdaş daha uyğundur.

Bütün bunların fonunda İstanbulda iki 
çox əhəmiyyətli görüş keçirilib. Onlardan 
biri Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan, 
digəri isə Azərbaycan, Türkiyə və İran xa-
rici işlər nazirlərinin üçtərəfli müzakirələri 
olub. Bu görüşləri bir çox məqamlar 
birləşdirir.

Birincisi, həmin görüşlər üçtərəfli 
əməkdaşlıq formatı çərçivəsində keçirilib. 
Məlumdur ki, bu formatın təşəbbüskarı 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir. 

Ekspertlərə görə, bu əməkdaşlıq formatını 
çeviklik və unikallığına görə diploma-
tiya tarixində yenilik adlandırmaq olar. 
Azərbaycan-Türkiyə-İran, Azərbaycan-İran-
Rusiya, Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan, 
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, 
Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan əməkdaşlıq 
formatları öz bəhrəsini verməkdədir.

Bunlara dördtərəfli əməkdaşlıq for-
matını da əlavə etməliyik. Bu formatın da 

meydana gəlməsində Azərbaycan  
Prezidentinin ciddi töhfələri vardır. Bu bağ-
lılıqda son olaraq Azərbaycan-Gürcüstan-
İran-Türkiyə formatlarında əməkdaşlıq 
mexanizmlərinin yaradılması regional 
tərəfdaşlığın inkişafına və keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoymasına təkan verir.

İkincisi, həmin görüşlər Türkiyədə 
keçirilib. Yəni artıq region dövlətlərini 
(Ermənistan işğalçılığına görə istisna 
olmaqla) bir araya gətirən təşəbbüslər real 
nəticə verir. Və onların həyata keçməsində 
Azərbaycan Prezidentinin müstəsna 
xidmətləri vardır.

Üçüncüsü, hər iki görüşdə müzakirə 
edilən məsələlər regional əməkdaşlığa 
və əsasən də təhlükəsizliyə aid olan 
məqamlarla əlaqəli olub. Dövlətlərin ərazi 
bütövlüyünün qorunması, təhlükəsizliyin 
təmini, əməkdaşlığın müxtəlif formalarının 
inkişaf etdirilməsi həmin görüşlərdə xüsusi 
diqqət mərkəzində olub.

Dördüncüsü, bütün tərəflər razılığa 
gəliblər ki, regional problemləri həll etmək 
üçün əməkdaşlığı davam etdirsinlər. İranın 

xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif 
bu barədə İRNA agentliyinə açıqlama 
verib. O, regionun təhlükəsizliyi və sabitlik 
naminə Azərbaycan, Türkiyə və İranın fəal 
əlaqələri inkişaf etdirəcəyini vurğulayıb.

Ekspertlər üçün maraqlıdır: bütün 
bunlar hansı səbəblərdən qəfil sürətləndi 
və nəyə görə, İrana yaxınlığı ilə seçilən 
Ermənistan həmin prosesdə yoxdur? 
Məsələnin əsl düşündürücü tərəfi bundan 
ibarətdir. Çünki İran Ermənistana çox çətin 
zamanlarda həyat yolu oldu. İndi isə erməni 
rəsmilərindən formal bəyanatlardan başqa 
bir hərəkət görünmür. Və görünməyəcək də. 
Çünki hər şeydən əvvəl, İran həmin dövrdə 
ermənilərə yardımçı olmaqla tarixi səhvə 
yol verdi. İslamda haqsızın, yalançının, 

ədalətsizin və zalımın yanında olmaq böyük 
günah sayılır. Bununla yanaşı, ermənilər 
tarixən satqın və sürüşkəndirlər – onlara 
çörək verən Azərbaycan xalqına xəyanət 
etdilərsə, dünyada hər kəsə qarşı xəyanətkar 
olacaqlar!

Nəhayət, Ermənistan dövlət kimi 
müstəqil deyil, ona direktivlər kənardan 
gəlir. Rəsmi İrəvan əvvəllər yalnız Rusiya-
dan göstəriş alırdı, indi isə okeanın o tayın-
dan da ermənilərə əmrlər verirlər. Amerika 
iddia edir ki, “rəngli inqilab”ın dəstəkçisi 
və maliyyəverici qüvvəsi Vaşinqtondursa, 
İrəvan üzünü ona tutmalıdır. Vaşinqton isə 
İrana düşmən münasibət bəsləyir.

Bunlar aydın göstərir ki, Ermənistan 
dövlət olaraq elə xislətə malikdir ki, 
onun təcrid olmaqdan başqa yolu yox-
dur. Bu, həm də o deməkdir ki, regionda 
heç bir dövlət qəsdən Ermənistanı təcrid 
vəziyyətinə salmaq istəmir. Sadəcə olaraq 
rəsmi İrəvan elə siyasət yeridir ki, onunla 
real əməkdaşlıq etmək son dərəcə riskli 
və səmərəsizdir. Bu fikirlərin işığında 
Azərbaycan, Türkiyə, İran və Gürcüstanın 

regional əməkdaşlıq imkanlarına baxanda 
maraqlı geosiyasi məqamları görə bilirik.

Öncə vurğulayaq ki, C.Boltonun 
səfərindən sonra Azərbaycan və Türkiyə 
regional siyasətlərində dəyişiklik 
etməyiblər. Onlar əvvəlki kimi qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlıq və təhlükəsizliyin 
ədalətli təmini mövqelərində qalırlar. 
İrana qarşı sanksiyaların tam həcmdə 
qüvvəyə minməsi fonunda bu, kifayət 
qədər əhəmiyyətli görünür. Türkiyə, 
Azərbaycan və Gürcüstan regionda 
sabitliyin və sülhün olmasında real olaraq 
maraqlıdırlar. Onlar həmin çərçivədə 
dövlətlərin ərazi bütövlüyünün təmin 
edilməsi prinsipini rəsmi olaraq yaydıqla-
rı bəyannaməyə daxil ediblər.

Sənədin həmin müddəasında yazılıb: 
“Nazirlər ... Azərbaycan Respublikasının 
Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayon-
larında münaqişənin və Gürcüstanın 
Abxaziya və Tsxinvali/Cənubi Osetiya 
regionlarında münaqişələrin davamlı 
sülh yolu ilə universal formada tanınmış 
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, 
xüsusilə dövlətlərin suverenliyi, ərazi bü-
tövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri 
əsasında, həmçinin BMT, ATƏT və 
Avropa Şurasının müvafiq qətnamələri, 
bəyanatları və qərarlarına uyğun ola-
raq həllinə nail olmağın əhəmiyyətini 
vurğuladılar; bütün qaçqın və məcburi 
köçkünlərin doğma yurd-yuvalarına 
təhlükəsiz və ləyaqətli qayıdışının 
zəruriliyini bildirdilər”.

Beləliklə, İstanbulda növbəti tarixi 
hadisələr baş verdi. Cənubi Qafqazda 
sabitliyin təmini və əməkdaşlığın davamlı 
olması üçün Azərbaycan, İran, Türkiyə 
və Gürcüstan bir araya gəldilər. Onlar 
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı 
ortaq sənəd imzaladılar. Burada iki məqam 
aktualdır. Əvvəla, regiona daxil olmayan 
dövlətlərin bu prosesdə iştirak etməməsi; 
ikincisi,geosiyasi baxımdan Cənubi Qafqaz-
da fövqəldövlətlərin forpostu və rəqabət 
meydanı olan Ermənistanın təcrid olunması.

Hər iki məqam ciddi geosiyasi mənaya 
malikdir. Onlardan birincisi artıq regionun 
müstəqil dövlətlərinin öz problemlərini 
özlərinin həll etmək istəməsində is-
rarlı olduqlarının nümayişi, digəri isə 
təcavüzkar siyasət yeridən Ermənistanın 
dəstəklənməməsidir. Hər iki məqam rəsmi 
Bakının apardığı xarici siyasətin təntənəsinin 
təzahürü kimi qəbul edilə bilər.
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İstanbulda iki tarixi görüş: 
region dövlətlərinin 

əməkdaşlığında yeni səhifə

Heydər Əliyev Fondu və  
Milli Onkologiya Mərkəzi Gəncə-Qazax 

bölgəsində birgə onkoloji skrininq və 
elmi-praktik konfrans keçiriblər

 � Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzinin və 
Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin (RİİB) birgə təşkilatçılığı 
ilə onkoloji xəstəliklərin erkən diaqnostikası məqsədilə noyabrın 5-8-də Gəncə-Qazax 
bölgəsində tibbi müayinələr keçirilib.

Milli Onkologiya Mərkəzinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu müddət 
ərzində əhalinin müxtəlif təbəqələri üzrə 1838 nəfər 
üzərində kompleks müayinələr aparılıb, onların 28 
nəfərində xərçəng xəstəliyinin bəzi simptomları 
şübhəsi aşkar olunub.

Yaranmış vəziyyətlə bağlı təxirəsalınmaz 
tədbirlər görülüb. Həmin xəstələr ciddi nəzarətə 
alınıb və daha geniş diapazonlu müayinə üçün Milli 
Onkologiya Mərkəzinə dəvət olunublar.

Noyabrın 9-da Milli Onkologiya Mərkəzinin 
baş-boyun şişləri şöbəsinin cərrah-onkoloqu, 
professor Əziz Əliyev Gəncədə üç xəstə üzərində 
mürəkkəb onkoloji əməliyyat keçirib. Bu lokal 
əməliyyat skrininq proqramı çərçivəsində aparılıb 
və tədbir iştirakçıları olan tibbi mütəxəssislərin 
treninqinin əyani şəkildə reallaşmasına əhəmiyyətli 
şəkildə yardım edib.

Bu tipli silsilə tədbirlərin yekunu kimi, noyabrın 
10-da Gəncə şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində 
Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzinin və 
Heydər Əliyev Fondu Regional İnkişaf İctimai Birli-
yinin dəstəyi ilə “Bədxassəli şişlərin diaqnostika və 
müalicəsinə multidisiplinar yanaşma” mövzusunda 
elmi-praktiki konfrans keçirilib.

Konfransda Gəncə, Goranboy, Göygöl, Samux, 
Gədəbəy, Daşkəsən, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax 
rayonlarında çalışan 150-dən çox onkoloq, gineko-
loq, endokrinoloq, uroloq və cərrah iştirak ediblər.

Tədbirdən əvvəl Milli Onkologiya Mərkəzindən 
olan qonaqlar Gəncədə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri 
qoyublar.

Konfransı giriş sözü ilə Azərbaycan Respub-
likası Səhiyyə Nazirliyinin baş onkoloqu, Milli 
Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi Azad Kərimli 
açıb. O bildirib ki, son illər ərzində Azərbaycan 
rəhbərliyinin yüksək diqqət və qayğısı sayəsində 
Milli Onkologiya Mərkəzi ölkəmizdə ixtisaslaşdırıl-
mış onkoloji yardımların göstərilməsi və elmi-meto-
diki, profilaktik işlərin əlaqələndirilməsi üzrə Cənubi 
Qafqaz bölgəsinin ən qabaqcıl və nüfuzlu aparıcı 
müəssisəsinə çevrilib.

Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktorunun 
birinci müavini, baş-boyun şişləri şöbəsinin cərrah-
onkoloqu, professor Əziz Əliyev ölkəmizdə bu 

sahədə əldə olunan nailiyyətlərdən danışaraq qeyd 
edib ki, bu gün respublikamızın sürətli iqtisadi inki-
şafı bütün sosial sahələrin, o cümlədən səhiyyənin 
inkişafına müsbət təsir göstərib. Əziz Əliyev Pre-
zident İlham Əliyevin səhiyyənin inkişafına xüsusi 
diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayıb. O bildirib 
ki, Milli Onkologiya Mərkəzinin cərrahiyyə korpu-
sunun tikilməsi Azərbaycan Prezidentinin dəstəyi ilə 
reallaşdırılıb. Mərkəzin Uşaq Onkoloji Klinikasının 
yaradılmasında isə Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyevanın müstəsna xidmətləri 
olub.

Baş-boyun şişlərinin müalicəsində cərrahi 
əməliyyatın əhəmiyyətindən danışan professor 
Əziz Əliyev xüsusi vurğulayıb ki, Milli Onkologiya 
Mərkəzində akademik Cəmil Əliyevin rəhbərliyi 
ilə yaradılmış müasir şərait, innovativ yeniliklər və 
modern avadanlıqlar bu əməliyyatların dünya stan-
dartlarına tam uyğun aparılmasına imkan yaradır. 
Ə.Əliyev son dövrdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
onlarla insanın Milli Onkologiya Mərkəzinə üz 
tutmasını uzun illərdən bəri çəkilən gərgin zəhmətin 
bəhrəsi və sevindirici tendensiya kimi dəyərləndirib.

Konfransda mərkəzin həkimlərinin “Baş-boyun 
şişlərinin müasir cərrahi müalicəsi”, “Süd vəzi və 
uşaqlıq boynu xərçənginin erkən mərhələdə aşkar-
lanmasının müasir metodları”, “Mədə xərçənginin 
cərrahi müalicəsində müasir prinsiplər”, “Uroon-
koloji xəstəliklərə müasir yanaşma”, “Həzm və 
tənəffüs orqanlarında aparılan müasir endoskopik 
müayinə və müalicə metodları”, “Onkoloji diaq-
nostika və müalicədə yeni era: Nüvə təbabəti”, 
“Bədxassəli yeni törəmələrin dərman və şüa 
müalicəsində müasir prinsiplər” mövzularında 
çıxışları dinlənilib. Xərçəng xəstəliyinin müalicə və 
müayinəsində multidisiplinar yanaşmalarını özündə 
əks etdirən çıxışlar maraqla qarşılanıb.

Gəncə-Qazax bölgəsində Milli Onkologiya 
Mərkəzinin və Heydər Əliyev Fondu Regional 
İnkişaf  İctimai Birliyinin dəstəyi ilə keçirilmiş 
kompleks tədbirlər sakinlər tərəfindən böyük 
mütəşəkkillik və razılıqla qarşılanıb, dövlətin 
bölgələrdə əhalinin sosial və tibbi müdafiəsi 
sahəsində reallaşdırılan strategiyasına böyük dəstəyi 
kimi dəyərləndirilib.

Kür və Araz transsərhəd çaylarında 
keçirilən monitorinqlərin nəticələri 

 � Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq 
Departamenti Kür və Araz transsərhəd çaylarının, həmçinin onların transsərhəd 
qollarının çirklənmə vəziyyətini öyrənmək məqsədilə noyabr ayında növbəti monitorinq 
həyata keçirib.

ETSN-dən aldığımız məlumatda deyilir ki, 
noyabr ayının I ongünlüyündə Kür çayında suyun 
sərfi oktyabr ayının III ongünlüyünə nisbətən  
47,9  kubmetr artaraq saniyədə 147 kubmetr təşkil 
edib.

Monitorinqin nəticələrinə əsasən, Gürcüs-
tan və Ermənistan ərazilərindən təmizlənmədən 
birbaşa su obyektlərinə axıdılan məişət tullantıları 
və sənaye müəssisələrinin çirkab sularının təsiri 
nəticəsində Kür çayında Şıxlı-2, Ağstafaçay, 
Ağstafa su anbarında, Araz çayının Horadiz, 
Bəhramtəpə və I Şahsevən məntəqələrində biogen 
və spesifik çirkləndiricilərin miqdarının normadan 
dəfələrlə çox olması müşahidə olunub.

Noyabr ayının I ongünlüyündə aparılan 
monitorinqlərin fiziki-kimyəvi analiz nəticələrinə 
görə, suyun tərkibindəki fenollar Şıxlı-2 
məntəqəsində 2,1, Ağstafaçayda-Qazax şəhərində 
2,3, Ağstafa su anbarı Musaköy kəndində 1,1, 
Araz çayı üzrə Horadizdə, Bəhramtəpədə və 

I Şahsevəndə 2,1-2,2, biogen maddələrdən 
nitritlərin miqdarı isə 1,5-1,9 dəfə yol verilən 
qatılıq həddini (YVQH) keçib.

Suyun oksigen rejimi bütün məntəqələrdə 
5,83-6,20 mq/l arasında olmaqla sanitar norma 
daxilində dəyişib.

Samirə ƏLİYEVA, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusunda komanda-
qərargah hərb oyunları başlayıb 

 � Azərbaycan Ordusunun 2018-ci ilin hazırlıq planına əsasən, noyabrın 12-də 
komanda-qərargah hərb oyunları (KQHO) başlayıb.

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, döyüş əməliyyatlarında 
idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyət 
səviyyəsinin yoxlanılması və təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə keçirilən hərb oyunlarına stra-
teji, əməliyyat, əməliyyat-taktiki və taktiki 
idarəetmə orqanları, qoşun növləri və qismləri, 
eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələr cəlb edilib.

KQHO-da kosmik texnologiyala-
rın tətbiqi ilə qoşunların fasiləsiz idarə 
edilməsini təmin etmək üçün məlumatların 
sürətli ötürülməsi, əməliyyat şəraitinə uyğun 
dərhal qərarların qəbul edilməsi və digər 
vərdişlər icra olunacaq.

Müstəqilliyimizin rəmzi, 
qələbələrimizin müjdəçisi

 � Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Nəsimi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsi ilə bu qurumun 
hərbi hissəsində birgə təşkil etdiyi təntənəli mərasimdə 100 il əvvəl 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dövlət bayrağı kimi qəbul edilmiş 
üçrəngli milli bayrağımızın şanlı istiqlal mübarizəsinin unudulmaz 
hadisəsi olan, dövlətçilik yaddaşının qorunub saxlanması və bərpası 
ilə müşayiət edilən şanlı tarixi öyünclə yad edilmiş, Dövlət bayrağımıza 
bugünkü nəsillərin sevgi-sayğıları səslənmişdir.

Rayon ictimaiyyəti 
nümayəndələrinin, hərbi hissənin zabit və 
əsgərlərinin iştirakı ilə keçirilən tədbirin 
əvvəlində Dövlət Himni səsləndirilmiş, 
Sərhəd Xidmətinin fəaliyyəti ilə bağlı 
videofilm göstərilmişdir.

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Asif Əsgərov  Dövlət Bayrağı 
Günü münasibətilə şənlik iştirakçılarını  
təbrik etmiş, onlara dövlətçiliyimizin 
möhkəmləndirilməsi uğrunda 
fəaliyyətlərində və xidmətlərində yeni 
uğurlar arzulamışdır. Dövlət bayrağımı-
zın qəbul edilməsinin xalqımızın  istiqlal 
savaşı tarixi ilə sıx bağlı olduğunu, bu 
müqəddəs rəmzin milli varlığımızın ya-
şadılmasında, qələbələr qazanılmasında 
önəmli rol oynadığını vurğulayan rayon 
rəhbəri bildirmişdir ki, mili bayrağın da-
şıdığı məfkurəvi məzmun təkcə ölkəmiz 

deyil, dünyada yaşayan soydaşlarımız 
üçün də əziz və səfərbəredicidir.

Mərasimdə qeyd edilmişdir ki, 
üçrəngli, ay-ulduzlu milli bayrağımız 
1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin iclasın-
da qəbul edilmiş və AXC hakimiyyəti 
dövründə milli dövlətin bayrağı olmuş-
dur. Milli bayrağımız 1990-cı il noyabrın 
17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin sədri, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə muxtar respublika-
nın dövlət bayrağı olaraq təsdiq olunmuş 
və Azərbaycan Respublikasının da dövlət 
bayrağı kimi təsdiq edilməsi təklifi irəli 
sürülmüşdür. 1991-ci il fevralın 5-də 
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 
də üçrəngli bayrağa dövlət statusu ver-
mişdir.  Xalqımızın mənəvi dəyərlərinə 
və dövlət rəmzlərinə böyük önəm verən  

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
ölkə paytaxtında Dövlət Bayrağı Meyda-
nı yaradılmış, 9 Noyabr Dövlət Bayrağı 
Günü kimi ümummilli bayramlar sırasına 
daxil edilmişdir.

Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil 
Mühafizəsinın rəisi general-leytenant 
Əfqan Nağıyev də iştirakçıları bayram 
münasibəti ilə təbrik etmiş, ölkəmizdə 
sahil mühafizəsinin keçdiyi şərəfli yoldan 
danışmış, dövlət bayrağımızın öz rəmzi 
mənası ilə Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi 
heyətini nümunəvi xidmətə və qələbəyə 
səslədiyini söyləmişdir.

Mərasimdə qeyd edilmişdir ki, Aprel 
döyüşlərində  əsgər və zabitlərimizin 

Lələtəpəyə sancdıqları dövlət bayrağımız 
tezliklə işğaldan azad ediləcək torpaq-
larımızın hər yerində dalğalanacaqdır.  
Sonra xidmətdə fərqlənən əsgər, çavuş və 
zabitlərin böyük bir qrupu Nəsimi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin xatirə hədiyyələri ilə 
mükafatlandırılmışdır.

Şənlik “Azərbaycan bayrağı” mah-
nısı və klipin təqdim olunması, incəsənət 
ustalarının, Dövlət Sərhəd Xidməti 
Hərbi Orkestrinın konserti ilə və  bayram 
süfrəsi arxasında naharla davam etmişdir.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ankarada Xalq Cümhuriyyəti və Qara Qarayev 
haqqında kitabların təqdimatı keçirilib

 � Ankarada “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti – 100. 
Biblioqrafiya”, “Qara Qarayev. 
Biblioqrafiya” kitablarının təqdimatı 
olub. 

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY) 
mərkəzi qərargahında keçirilən tədbir 
Azərbaycanla bağlı sənədli filmin nüma-
yişi ilə başlayıb.

Tədbirdə TÜRKSOY-un baş katibi, 
professor Düsen Kaseinov, Azərbaycanın 
Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim və 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

sədri Fuad Muradov çıxış ediblər. Çıxış-
larda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranması, onun qısa və şərəfli yolu, 
cümhuriyyətimizin ideyaları, XX əsrin 
sonunda dövlət müstəqilliyimizin bərpası, 

bu prosesdəki çətinliklər, o cümlədən, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xilaskarlıq missiyasından bəhs olu-
nub. Prezident İlham Əliyevin müvafiq 

sərəncamları ilə 2018-ci ilin “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi, 
Qara Qarayevin yubileyinin qeyd olun-
ması dövlətçilik ənənələrinin nümunəsi 
kimi dəyərləndirilib

Tədbir çərçivəsində Azərbaycan 
Milli Kitabxanası tərəfindən ölkəmizin 
tarixinə, ənənələrinə, mədəniyyətinə aid 
kitablar sərgilənib.

Təqdimat mərasimi Qara Qarayev 
və digər Azərbaycan bəstəkarlarının 
əsərlərindən ibarət konsert proqramı ilə 
davam edib.

Samirə ƏLİYEVA, 
 “Xalq qəzeti”


