
919 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı

Gədəbəy gündən-günə abadlaşır, gözəlləşir
 � Gədəbəy rayonunda 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları 

və 2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı 
keçirilmişdir. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı İbrahim Mustafayev demişdir ki, son 15 ildə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan uğurlu, məqsədyönlü siyasət nəticəsində 
ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatında baş verən köklü dəyişikliklər, dünya 
iqtisadi məkanına sürətli inteqrasiya, iqtisadi quruculuq sahəsində davamlı 
makroiqtisadi stabillik və iqtisadi artım vətəndaşlarımızın maddi-rifah halının 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasını təmin etmişdir. Aparılan fəal və çevik 
sosial müdafiə tədbirləri, uğurlu islahatlar ölkəmizin malik olduğu iqtisadi 
potensialı reallaşdırmağa, qarşıya qoyulan məqsədlərə, eyni zamanda, sabit 
inkişafa və davamlı tərəqqiyə nail olmaq üçün əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Son illər bütün regionlarda vüsət alan 
abadlıq-quruculuq işləri ötən il Gədəbəydə də 
uğurla davam etdirilmiş, mühüm infrastruktur 
layihələri icra olunmuş, sosialyönümlü 
obyektlər tikilib istifadəyə verilmiş, yol-
nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, 
əhalinin sosial vəziyyətinin yüksəldilməsi 
istiqamətində zəruri təxirəsalınmaz tədbirlər 
həyata keçirilmiş, rayonun iqtisadi və sosial 
həyatında baş verən pozitiv dəyişikliklər 
bütün sahələrdə yüksəlişlə müşayiət nəzərə 
çarpmışdır.

Keçən il rayonda ümumi daxili məhsul 
istehsalının həcmi əvvəlki illə müqayisədə 
55 milyon 304,4 min manat və ya 11,2 faiz 
çox olmuşdur. Rayon üzrə sənaye məhsulu 
istehsalı 156 milyon 716,2 min manat təşkil 
etmişdir.

Rayonun iqtisadi və sosial sahələrində 
işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 2017-ci illə 
müqayisədə 8 faiz çoxalaraq 441,7 manat, 
sənaye sahəsində çalışanların orta aylıq 
əmək haqqı 3 dəfə artaraq 878,6 manat 
olmuşdur. 

Son 15 il ərzində Gədəbəy rayonunda 15 
min 414 yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 
da 665-i daimi olmaqla 1313 -ü ötən ilin 
payına düşür..

2018-ci ildə rayonun inkişafı, sosial 
 infrastrukturun yaradılması ilə bağlı 
həyata keçirilən işlər davam etdirilmişdir. 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nda Gədəbəyin inkişafını 
təmin edən 17 tədbirin icrası ilə bağlı mühüm 
layihələr həyata keçirilmişdir. Gədəbəy 
şəhərinin abadlaşdırılması işləri çərçivəsində 
yol kənarlarına səkilər çəkilmiş, istinad 
divarları üzlük daşla üzlənmiş, küçələr 
işıqlandırılmışdır. Həmçinin, bir sıra küçələrdə 
asfaltlaşdırma işləri aparılmış, işıqlandırma 
sistemi quraşdırılmış, istinad divarları 
üzlənmiş, suötürücü kanallar çəkilmiş, 
kommunal binalar təmir edilmişdir. Hazırda 
isə S.Vurğun küçəsinin yenidən qurulması 
istiqamətində işlər aparılır. Burada yerləşən 
ticarət obyektləri yeni dizaynda təmir edilmiş, 
səkilər quraşdırılmış, yüksək gərginlikli 
elektrik xətləri yer altına keçirilmişdir. Şəhərin 
Vahid Rüstəmov küçəsində polis əməkdaşları 
üçün 2 mərtəbəli 10 mənzilli yaşayış binası 
tikilmişdir.

2018-ci ildə Gədəbəy şəhərində illik 
istehsal gücü 5 min ton olan çörəkbişirmə 
müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Rayonun 
Maarif kəndində “Kiçik Qafqaz” MMC-yə 

məxsus illik istehsal gücü 1 milyon dekalitr 
olan, 47 nəfərin işləyəcəyi, Miskinli kəndində 
isə illik istehsal gücü 500 min dekalitr olan, 
25 nəfərin işləyəcəyi süfrə suları istehsalı 
müəssisələrinin tikinitisi davam etdirilir.

Rayonda iş adamlarına və investisya 
yatırmaq istəyən sahibkarlara bütün zəruri 
şərait yaradılmış, təkliflərini və onları narahat 
edən məsələləri dinləmək üçün iş adamları 
ilə görüş keçirilmişdir. Bu il ərzində davam 
edəcək və yeni cəlb olunacaq layihələr 
hesabına Gədəbəyə 5 milyon manatdan çox 
investisiya yatırılması nəzərdə tutulur. 

Ötən il ərzində əhalinin sosial təminat 
məsələləri, bu sahədə şəffalığın və 
ədalətliliyin təmin olunması diqqət mərkəzində 
saxlanılmışdır. Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun rayon şöbəsində 16 min 37 nəfər 
pensiyaçı qeydiyyatda olmuşdur ki, onlardan 
8558 nəfəri və ya 53,3 faizi yaşa görə, 6283 
nəfəri və ya 39,2 faizi əlilliyə görə, 1196 nəfəri 
və ya 7,5 faizi isə ailə başçısını itirməyə görə 
pensiya alanlardır. 

Keçən ildə də əhalinin məşğulluğunun 
artırılmasına yönəlmiş tədbirlər davam 
etdirilmişdir. Hesabat dövründə Gədəbəy 
Rayon Məşğulluq Mərkəzinə işlə təmin 
olunmaq məqsədilə 1218 nəfər müraciət 
etmişdir. Onlardan 529 nəfəri və ya 43,4 faizi 
müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatlarda işlə 
təmin edilmişdir. İşlə təmin olunanların 227 
nəfəri və ya 43 faizi qadınlar, 119 nəfəri və ya 
22,5 faizi gənclərdir. 

Hesabat ilində əhalinin elektrik enerjisi 
və təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması, 
yol infrastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı da 
mühüm addımlar atılmışdır. 

Gədəbəydə təhsilin inkişafı, bu sahədə 
maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılması üçün 
məqsədyönlü işlər görülmüşdür. Rayonun 83 
ümumtəhsil məktəbində 10516 nəfər şagirdin 
təlim-tərbiyəsi ilə 1530 nəfər pedaqoji işçi 

məşğul olmuşdur. 2017-2018-ci tədris ilində 
11-ci sinfi 731 nəfər bitirmiş, onlardan 368 
nəfəri və ya 50,3 faizi ali məktəblərə qəbul 
olunmaq üçün sənəd vermiş və 228 nəfər 
tələbə adını qazanmışdır. Ali məktəblərə 
qəbul olanların 54 nəfəri 500-dən, 24 nəfəri 
isə 600-dən yuxarı bal toplamışdır.

Hesabat ilində Talakənd, Dördlər və 
Əyrivəng kəndlərində 40 şagird yerlik modul 
tipli məktəblər, Miskinli kəndində 60 yerlik 
körpələr evi uşaq bağçası yenidən tikilimiş, 
15 yerlik Samanlıq kənd körpələr evi-uşaq 
bağçası əsaslı təmir olunmuşdur.

Ötən ildə Gədəbəydə ekoloji tədbirlərin 
keçirilməsi davam etdirilmişdir. Turizm 
imkanları geniş olan rayonda yaşıllaşdırma 
və ağacəkmə kampaniyası ənənəvi hal 
almışdır. İl ərzində rayonun bütün yaşayış 
məntəqələrində o, cümlədən magistral 
avtomobil yollarının kənarlarında 10 
mindən çox müxtəlif növ ağac əkilmiş və 
onların qorunması üçün mühafizə zolaqları 
çəkilmişdir. Eyni zamanda, rayonun bütün 
yaşayış məntəqələrində uzun illərdən 
bəri yığılıb qalmış məişət tullantılarının 
daşınması və zərərsizləşdirlməsi məqsədilə 
mütəmadi olaraq iməciliklər təşkil edilmiş, 
Slavyanka, Novosaratovka, Çanaqçı, Xarxar, 
Nərimankənd və Zəhmətkənd kəndlərində 
tullantıların mərkəzləşmiş qaydada daşınması 
və idarə edilməsi üçün avtomobillə xidmət 
yaradılmışdır. 

2018-ci il ərzində RİH Başçısı Aparatında 
vətəndaşların şikayətlərinə baxılması və 
onların qəbulu diqqətdə saxlanılmış, hər 
həftə rayonun bir nümayəndəliyində əhali ilə 
görüşlərin və vətəndaşların qəbul edilməsi 
praktikası davam etdirilmiş, qaldırılan 
problemlərin böyük əksəriyyəti yerində 
həll edilmişdir. Hesabat ili ərzində RİH 
Başçısı tərəfindən yerlərdə 49 səyyari görüş 
keçirilmiş və bu görüşlərdə 5972 nəfər iştirak 
etmiş, vətəndaşlar tərəfindən 196 təklif irəli 
sürülmüşdür. Ötən il RİH Başçısı Aparatına 
1131 təklif, ərizə və şikayət daxil olmuşdur 
ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 113 ədəd və ya 11,1 faiz çoxdur.

Məruzə ətrafında müzakirələrdə rayon 
prokuroru Allahverdi Səfərov, mərkəzi rayon 
xəstəxanasının baş həkimi Ramiz Pirverdiyev, 
Heydər Əliyev Mərkəzinin direktor əvəzi 
Pərviz Bayramov və başqaları çıxış etmişlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının ərazi-təşkilat məsələləri 
şöbəsinin baş məsləhətçisi Orxan Mürsəlov 
yığıncaqda çıxış etmişdir.

Rayonun sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi 
həyatında fərqlənən şəxslərə Fəxri fərmanlar 
verilmişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 � Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi (ƏƏSMN) “Consulting&Business” 
jurnalı tərəfindən “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində 
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində əldə 
olunan nailiyyətlərə görə” nominasiyası üzrə 
“Uğur – 2018” Milli Mükafatına layiq görülüb. 
Mükafat nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr 
və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Fazil 
Talıbova təqdim edilib. 

ƏƏSMN-nin “Uğur-2018” Milli Mükafatına layiq 
görülməsinin əsasında 2018-ci ildə nazirliyin həyata keçirdiyi 
mühüm sosial müdafiə və aktiv məşğulluq tədbirləri, əhaliyə 
xidmətllərin müasir iş prinsiplərinə uyğun və şəffaf təşkili üçün 
aparılan islahatlar dayanır. 

F.Talıbov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq-
larına uyğun olaraq, nazirlik tərəfindən əmək, məşğulluq, 
sosial müdafiə sahələrində şəffaflıq və sosial ədalət, in-
novativ yanaşma prinsiplərinin təmin olunmasına yönələn 
geniş miqyaslı islahatlar proqramı, sosial müdafiə və aktiv 
məşğulluq tədbirləri barədə məlumat verib. O, mükafa-
ta görə “Consulting&Business” jurnalının İdarə Heyətinə 
minnətdarlığını ifadə edib.

Tədbirdə nazirliyin 2018-ci ildə həyata keçirdiyi islahat-
lara və əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həssas 
qrupların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində gördüyü 
işləri əks etdirən videoçarx nümayiş olunub. Qeyd edilib ki, 
dövlət sosial xidmətləri sahəsində yeni keyfiyyət mərhələsinə 
keçidi təmin edən mühüm bir layihənin - nazirliyin tabeliyində 
Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST 
Agentliyi) və “DOST” mərkəzlərinin yaradılmasına başlanması 
2018-ci ilin mühüm uğurlarındandır. Cənab Prezidentin huma-
nist təşəbbüsü ilə şəhid vərəsələrinə 11 min manat birdəfəlik 
ödəmənin verilməsinə başlanması, şəhid ailəsi üçün Preziden-
tin təqaüdünün aylıq məbləğinin 58 manat artırılaraq 2019-cu 
il fevralın 1-dən 300 manata çatdırılması da həmin ailələrə 
yüksək qayğının təzahürü olub.

Prezidentin sərəncamı ilə icra olunan özünüməşğulluq 
proqramının əhatə dairəsi ötən il 6,5 dəfə genişləndirilərək 7,3 
minə yaxın aztəminatlı ailəni əhatə edib. Cari ilin əvvəlindən 
icrasına başlanan ”İşsizin DOSTu” proqramı 30 min işsiz və 
işaxtaran şəxsin əmək müqaviləsi əsasında ödənişli ictimai 
işlərlə təminatına imkan verib. Nazirlik tərəfindən 2019-cu ilin 
əvvəlindən pensiya təyinatının avtomatlaşdırılmış infrastruktu-
ru fəaliyyət göstərir. 

Z. BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

ƏƏSMN “Uğur – 2018” Milli 
Mükafatına layiq görülüb

 � Vicdanlı, zəhmətkeş, xeyirxah, 
təvazökar insan, təcrübəli redaktor, yazıçı-
publisist və dramaturq... Şamil Fərzəliyevi 
tanıyanlar onu belə səciyyələndirirlər. AZƏRTAC 
Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının görkəmli 
nümayəndəsi, SSRİ Yazıçılar və Jurnalistlər 
ittifaqlarının üzvü olmuş Şamil Xurşud oğlu 
Fərzəliyevin (Şamil Xurşud) həyat və yaradıcılıq 
yoluna nəzər salır. 

O, Ucar rayonunda 
dünyaya göz açmışdı. 
Valideynləri 1918-ci il 
hadisələri zamanı Qərbi 
Azərbaycanın Sis-
yan rayonunun Ağudi 
kəndindən Ucar rayonuna 
köçmüşdülər. 

Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) jurna-
listika fakültəsinə qəbul 
olunmuş Şamil Fərzəliyev 
hələ tələbəlik illərindən 
bədii-publisistik yaradıcılığa 
başlamışdı. 

Təhsilini başa vurduq-
dan sonra “Azərbaycan 

gəncləri” qəzeti redaksiya-
sında ədəbi işçi, ədəbiyyat 
və incəsənət şöbəsinin 
müdiri vəzifələrində çalışıb. 
1967-ci ildə Moskvanın 
İctimai Elmlər Akademiya-
sını bitirib, Azərbaycan KP 
MK-nın təbliğat və təşviqat 
şöbəsində təlimatçı işləyib. 

Şamil Fərzəliyev 
1972-ci ildə “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetinin re-
daktoru vəzifəsinə təyin 
edildi. Onun rəhbərliyi 
dövründə bu qəzet res-
publikada ən nüfuzlu və 
oxunaqlı nəşrlərdən birinə 
çevrildi. O, jurnalistlərin 

dövrün məlum ideoloji 
çərçivəsindən çıxmaları 
üçün hər cür şərait yaradır, 
standart, şablon yazı tərzini 
qəbul etmirdi. İstər bədii, 
istər publisistik yaradıcı-
lığında çalışırdı ki, oxucu 
onun yazılarından nəyisə 
öyrənə bilsin. 

Mirzə Cəlil və  
Əvəz Sadıq 

ənənələrinin davamçısı
1981-ci ildə “Kirpi” satirik 

jurnalının baş redaktoru 
təyin edilən Şamil Fərzəliyev 
ömrünün sonunadək bu 
vəzifədə çalışıb. 

Tanınmış yazıçı-pub-
lisist Yusif Kərimovun 
xatirələrindən: “Kirpi” 
jurnalına, “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetinə redak-
tor təyinatları Azərbaycan 
KP MK-nın bürosunda 
təsdiqlənməli idi. Bizi qəbul 
edən Azərbaycan KP MK-
nın birinci katibi Heydər 
Əliyev Şamil Fərzəliyevlə 
“Çox qaraqabaqsan, yəni 
sən satirik jurnal çıxara 
bilərsən?”, – deyə zarafat 
etmiş, sonra isə “Eşitdiyimə 
görə qaraqabaq adamın 
içərisi yumorla dolu olur...” 
demişdi. 

Cəmiyyətdəki mənfi 
hallara, nöqsanlara göz 
yummayan Şamil Fərzəliyev 
“Kirpi”də Mirzə Cəlil və Əvəz 
Sadıq ənənələrini davam 
etdirir, həmkarlarında peşə 
etikasına, jurnalistikanın 
əsas prinsiplərinə sadiq 
olmaq, şərəf və ləyaqəti, 
dövlət və xalqın mənafeyini 
hər şeydən üstün tutmaq 
hisslərini aşılayırdı. Ömrünün 
30 ilini mətbuata həsr etmiş 

Şamil Fərzəliyevin publisistik 
yazıları, xüsusilə felyetonları 
həmişə maraqla qarşıla-
nırdı. Qələmə aldığı möv-
zuya, toxunduğu problemə 
vətəndaşlıq mövqeyindən 
yanaşır, yazılarında milli 
ləyaqəti, mənəvi paklığı, nəcib 
insani keyfiyyətləri təbliğ edir, 

satqınlığı, mənəvi simasız-
lığı cəsarətlə tənqid atəşinə 
tuturdu. Ən böyük amalı bu idi 
ki, həyat həqiqətləri oxuculara 
olduğu kimi çatdırılsın.

Onun yaratdığı 
bədii obrazlar fərdi 

xüsusiyyətləri  
ilə seçilirdi

Ötən əsrin 50-ci illərində 
ədəbiyyata gəlmiş Şamil 
Xurşudun əsərləri ədəbi 
tənqidin də diqqətini cəlb 
edib və yaradıcılığı həmişə 
müsbət qiymətləndirilib. O 
çalışırdı ki, yaratdığı obrazlar 
fərdi xüsusiyyətləri ilə seçil-
sin, təsvir etdiyi hadisələrin 
mahiyyəti oxucuya dolğun 
və canlı şəkildə çatdırılsın. 
Yazıçının “Sizi unutmaram”, 
“İnsan yaşayır”, “Azarkeş 
nənə”, “Xəstələr”, “Özüm və 
özün”, “Ağaclar kəsilmədi”, 
“Naxırçı çörəyi” və “Sakitlik 
olmayacaq” kitabları indi 
də aktuallığını itirməyib. 
Xalq yazıçısı Əli Vəliyev 
onun yaradıcılığını belə 
səciyyələndirirdi: “Şamil 
Xurşud xalqın məişətinə, 
adət və ənənəsinə yaxın-
dan bələd olan yazıçıdır. 
Onun dili aydın və səlisdir, 
xalq məsəlləri, ifadələri 
ilə zəngindir. O, klassik 
və müasir sənətkarlardan 
öyrənməyə çalışdığı kimi, 
xalq yaradıcılığının həmişə 

gur və şəffaf qaynaqlarından 
da bəhrələnir”. 

Şamil Fərzəliyev, 
həmçinin hadisələri inandı-
rıcı və əhatəli təsvir edən 
dramaturq idi. Onun “Sən tək 
deyilsən”, “Məhəbbət novel-
lası”, “Yaz yağışı”, “Sevinc”, 
“Yol ayrıcında”, Mirzə Şəfi 

Vazehin həyatına həsr etdiyi 
“Bəxtiyar deyil” səhnə əsərləri 
ədəbi mühitdə maraqla qarşı-
lanır və səhnəyə qoyulurdu. 

Yaşıdları ona ağsaq-
qal kimi baxır və sözünü 
eşidirdilər

Xalq şairi Məmməd 
Araz, ədəbiyyatşünas-
alimlər Qulu Xəlilov, Xalid 
Əlimirzəyev, şairlər Şah-
mar Əkbərzadə, Rəfiq 
Zəka Xəndan, Məmməd 
Aslan, yazıçılar Yusif 
Kərimov, Nahid Hacızadə 
və onlarca digər tanınmış 
qələm sahibləri Şamil Xur-
şudun yaradıcılığı ilə yana-
şı, insani keyfiyyətlərini də 
yüksək qiymətləndirirdilər. 
Çünki o, çoxlarının qolun-
dan tutar, mənəvi dəstək 
olardı. Hətta yaşıdları ona 
ağsaqqal kimi baxır, sözü-
nü eşidirdilər. 

O, kəndə bağlı, təbiətən 
xeyirxah insan və əsl el 
adamı idi. Özünə əbədi 
ünvan olaraq dünyaya göz 
açdığı torpağı seçdi. 1986-cı 
il aprelin 24-də vəfat edən 
Şamil Fərzəliyev vəsiyyətinə 
əsasən Ucarda dəfn olundu. 

İllər ötür, zaman dəyişir. 
Ədəbiyyatımızda və milli 
mətbuatımızda silinməz 
iz qoymuş Şamil Xurşud 
kimi söz adamları isə öz 
əsərlərində yaşayır və daim 
hörmətlə xatırlanır. 

Onun ən böyük amalı həyat həqiqətlərini 
oxuculara olduğu kimi çatdırmaq idi

Əfqanıstanda şücaət göstərən 
əsgərlərimiz ehtiramla anıldı

 � Mingəçevirdə sovet qoşunlarının 
Əfqanıstandan çıxarılmasının 30 illiyi 
münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə 
Azərbaycan Əfqanıstan Veteranları İctimai 
Birliyinin Mingəçevir şəhər şöbəsinin üzvləri 
iştirak ediblər. Veteranlar öncə Şəhidlər 
xiyabanına gedərək döyüş yoldaşlarının 
məzarlarını ziyarət edib, onların xatirəsini 
sükutla yad ediblər. 

Sonra tədbir Mingəçevir 
Dövlət Dram Teatrında 
davam etdirilib. Şəhər 
ictimaiyyətinin, idarə və 
müəssisə kollektivlərinin təmsil 
olunduğu tədbirdə qeyd edilib 
ki, Əfqanıstan döyüşlərində 
7500 azərbaycanlı iştirak edib. 
Onlardan 208-i müharibədə 
həlak olub, 7-si itkin düşüb. 

Bildirilib ki, Əfqanıstandan 
qayıdandan sonra 
döyüşçülərin bir çoxu tor-
paqlarımızın azadlığı uğ-
runda gedən döyüşlərdə 
iştirak ediblər, onlardan 17-si 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adına layiq görülüb. 

Azərbaycan Əfqanıstan 
Veteranları İctimai Birliyinin 
Mingəçevir şəhər şöbəsinin 
müdiri Elşən İbrahimli bildirib 
ki, Əfqanıstan döyüşlərində 
iştirak edən mingəçevirlilər, 
həqiqətən, qəhrəmanlıq 

göstərmiş, onlardan 8 nəfəri 
dünyasını dəyişmişdir. Bu gün 
sıramızda olan əfqanlar isə 
mütəmadi olaraq şəhərimizin 
təhsil ocaqlarında olur, gənc 
nəslə vətənpərvərlik tərbiyəsi 
aşılayırlar.

Tədbirdə iştirak edən 
Mingəçevir Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 
İlham İsmayılov bu tarixi gün 
münasibətilə Əfqanıstanda 
döyüşmüş azərbaycanlı 
hərbçiləri təbrik edərək, 
dünyasını dəyişən Əfqanıstan 
müharibəsi iştirakçılarına 
və Qarabağ döyüşlərinin 
bütün şəhidlərinə ulu tanrı-
dan rəhmət diləyib. Əfqan 
döyüşlərində qəhrəmanlıq 
göstərən azərbaycanlı 
gənclərin, həqiqətən də, 
şücaət və mərdlik göstərdiyi 
vurğulanıb. Ulu öndər  
Heydər Əliyevin, ölkə 

 Prezidenti İlham Əliyevin 
müharibə iştirakçılarına 
göstərdiyi diqqət və qayğı 
diqqətə çatdırılıb. 

Tədbirdə respublikanın 
Xalq artisti Ella Yaqubovanın 
quruluş verdiyi “Onların ömür 
yolu, igidlik salnaməsi” adlı ta-
maşa kompozisiyada, dünyası-
nı dəyişən əfqan döyüşçülərin 
həyat və döyüş yolundan 

bəhs edilib. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin əfqan döyüşçüləri 
ilə görüşündən bəhs edən 
videoçarx nümayiş olunub. 
Azərbaycanın Dövlət Bayrağı 
səhnəyə gətirilərkən, səhnəyə 
toplaşan əfqan döyüşçüləri 
Dövlət himnini birgə oxuyublar.

Azərbaycan Əfqanıstan 
Veteranları İctimai Birliyinin 
sədri Məhəmməd Vəliyev 
Mingəçevir ŞİH başçısı İlham 
İsmayılova və Ella Yaqubo-
vaya Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış Üzrə Dövlət 
Xidmətinin Fəxri fərmanını 
təqdim etdikdən sonra 
keçdikləri döyüş yolların-
dan, onlara göstərilən dövlət 
 qayğısından danışıb.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri


