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ABŞ 

Böyük Britaniyaya səfər 
ABŞ Preziden-

ti Donald Tramp 
dekabr ayının 
əvvəlində Böyük 
Britaniyaya səfər 
edəcək. Bu barədə 
məlumatı Ağ ev 
rəhbəri təsdiqləyib. 
Bildirilir ki, səfər 
Britaniyada növbədənkənar parlament seçkilərindən 10 
gün əvvəl baş tutacaq. Səfər çərçivəsində D.Tramp NATO 
sammitində iştirak edəcək. Trampın Kraliçanın evsahib-
liyi edəcəyi Bukingem sarayındakı ziyafətə də qatılacağı 
gözlənilir.

Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada növbədənkənar par-
lament seçkiləri dekabrın 12-də keçiriləcək.

Məlumatı BBC yayıb.

Bill Qeyts birincidir   
İki illik fasilədən sonra 

“Microsoft” şirkətinin 
təsisçisi Bill Qeyts 
milyarderlər reytinqində 
yenidən birinci yerə 
yüksəlib. Buna səbəb 
şirkətin Pentaqonla 10 
milyard dollarlıq müqavilə 

imzalamasıdır. Belə ki, saziş Qeytsin varidatının artması 
ilə yanaşı, şirkətin səhmlərinin bahalaşmasına səbəb 
olub. Hazırda onun sərvəti 110 milyard dollar təşkil edir. 
Reytinqdə ikinci yeri 109 milyard dollar sərvəti olan “Ama-
zon” kompaniyasının sahibi Ceff Bezos tutur. İlk üçlüyü isə 
varidatı 103 milyard dollar olan Fransanın “Louis Vuitton 
Moët Hennessy” şirkətinin rəhbəri Benua Arno tamamlayır.

Xəbəri “Bloomberg” verib.

Rusiya 

Vladimir Putin Ankaraya səfər edəcək 
Rusiya Pre-

zidenti Vladimir 
Putin Türkiyəyə səfər 
edəcək. Bu barədə 
jurnalistlərə açıq-
lamasında Türkiyə 
Prezidentinin söz-
çüsü İbrahim Kalın 
məlumat verib. O, 
bildirib ki, səfər 
2020-ci il yanva-
rın ilk həftəsində gerçəkləşəcək. Qeyd edilir ki,  tərəflər 
“Türk axını” layihəsi çərçivəsində təşkil ediləcək tədbirdə 
ikitərəfli görüşlər keçirəcəklər.

Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Avstraliya 

Yeni rekord 
Avstraliya-

nın “Qantas” 
aviaşirkəti 
mülki aviasiya 
tarixində ən uzaq 
məsafəyə birbaşa 
uçuş üzrə rekordu 
yeniləyib. Belə ki, 
Londonun “Hitrou” 
hava limanından 

noyabrın 14-də havaya qalxan təyyarə ayın 15-də Sidney 
aeroportuna enib. Bildirilir ki, yeni “Boeing 787 Dreamli-
ner” təyyarəsi 19 saat 19 dəqiqə ərzində 17,7 min kilometr 
məsafə qət edib. 

Xəbəri “Busines İnsider” verib.

Almaniya 

“Bavariya”nın baş məşqçisi bəlli oldu
Almaniyanın 

“Bavariya” klubuna 
yeni baş məşqçi 
təyin edilib. Bil-
dirilir ki, bundan 
sonra Münhen 
təmsilçisini Hansi 
Flik çalışdıracaq. 
O, daha əvvəl 
“Bavariya”da 
köməkçi məşqçi 
vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Hansi Flik bu günlərdə istefaya 
göndərilən Niko Kovaçı əvəzləyib.

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Noyabrın 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman 
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 
6-9, gündüz 12-14, Bakıda gecə 7-9, 
gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan yüksək 775 mm civə 
sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 
60-65 faiz olacaq. 

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 
8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 

dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 11-16 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə arabir 
yağış yağacağı, gündüz yağışda fasilə 
olacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 5-8, gündüz 9-14 dərəcə 
isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 
dərəcəyədək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti 
olacaq.

Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə Bakı Şəhər 
Baş Polis İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidova qardaşı

ƏLƏSGƏR MÜƏLLİMİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Quba soyqırımı 
haqqında yeni kitab

Quba soyqırımının ilk tədqiqatçısı 
olan Müzəffər Məlikməmmədovun 2009-
cu ildə işıq üzü görmüş “Qanlı dərə. 
1918-ci il Quba faciəsi” kitabının birinci 
nəşri nəinki respublikamızda, eləcə 
də onun hüdudlarından kənarda geniş 
əks-səda doğurmuşdur. 2015-ci ilin mart 
ayında İsveçrənin Azərbaycanlılar Konq-
resinin soydaşlarımızın 1918-ci ilin Mart 
soyqırımı ilə bağlı bu ölkənin siyasi par-
tiyalarının liderləri və İsveçrə parlamen-
tinin üzvləri ilə birgə keçirdiyi mərasimdə 
digər sənədlər və kitablarla yanaşı, 
“Qanlı dərə. 1918-ci il Quba faciəsi” 
kitabı da erməni cəlladlarının törətdikləri 
vəhşilikləri tutarlı faktlarla sübuta yetirən 
mənbə kimi təqdim olunmuşdur. Res-
publikamızın müxtəlif ünvanlarından, 
xüsusən də şimal bölgəsindən çox 
sayda oxucunun müraciətindən son-
ra müəllif kitabın əlavələr olunmuş və 
tamamlanmış ikinci nəşrini çapa hazırla-
mışdır. 

Xatırladaq ki, Quba soyqırımı tarixə 
ən dəhşətli qırğınlardan biri kimi düşüb. 
1918-ci ildə işğalçı erməni-bolşevik 
qoşunları Quba qəzasında 167 kəndi da-
ğıtmış, bunlardan 27-ni əhalisi ilə birlikdə 
yandırmış, 16 mindən çox müsəlmanı 
qətlə yetirmişdir. Təpədən-dırnağadək 

silahlanmış nizami qoşun hissələrinə 
qarşı igidliklə döyüşən qubalılar, ləzgilər 
və başqa millətlərin nümayəndələri 
işğalçıların kütləvi soyqırımının qarşısını 
almışlar. Ona görə də ulu öndər Heydər 
Əliyev 1998-ci ilin oktyabrın 3-də Qusar 
rayonu seçiciləri ilə görüşü zamanı  
demişdir: “Qanlı dərə”də 1918-ci ildə 
qusarlılar Azərbaycan xalqına təcavüz 
edən erməni millətçilərinin qarşısını alıb 
onları darmadağın etmişlər”.

Uzun illər apardığı tədqiqatlara 
əsasən, müəllif Quba qəzasının 1918-ci 
ildə erməni qaniçənlərinə və 1920–
1928-ci illərdə bolşevik işğalçılarına 
qarşı döyüşlərdə fərqlənmiş yüzlərlə 
qəhrəman övladının siyahısını tərtib et-
mişdir. Kitabın “Quba qəzasının şəhər və 
kəndlərinə vurulmuş ziyan sənədlərdə” 
adlı yeni bölməsində talanlara və qırğın-
lara məruz qalmış şəhər və kəndlərin 
minlərlə sakininin siyahısı verilmişdir. 
Burada o vaxt  insanlara vurulmuş 
ziyan, şəhər və  kəndlərdə ermənilərin  
vəhşicəsinə qətlə yetirdiyi insanların ad-
ları və soyadları göstərilmişdir. Eyni za-
manda, qırğın və talanlara məruz qalmış 
azərbaycanlıların yaşadıqları kəndlərin, 
ləzgi, tat, qrız və cek kəndlərinin tam 
siyahısı verilmişdir.

Yeni nəşrdə, ilk dəfə olaraq, Quba 
qəzasında baş vermiş döyüşlər rəngli 
sxemlərlə oxuculara təqdim olunmuşdur. 
Ehtiyatda olan general-leytenant Yaşar 
Aydəmirovun çəkdiyi həmin sxemlər o 
vaxt işğalçılara qarşı döyüşlərin necə 
aparıldığı və qələbənin necə qazanıldığı 
barədə  aydın təsəvvür yaradır.

Kütləvi tirajla, nəfis tərtibatda çap 
olunmuş irihəcmli kitabın redaktoru 
tanınmış yazıçı-jurnalist Sədaqət 
Kərimova, hərbi məsləhətçisi ehtiyatda 
olan general-leytenant Yaşar Aydəmirov, 
sponsoru respublikamızın neçə-
neçə qələm sahibinin kitablarının 
çapına yardım etmiş iş adamı Sabir 
Fərzəliyevdir.

1918-ci ildə erməni daşnaklarının və 
bolşeviklərin Quba qəzasında törətdikləri 
soyqırımın 100 illiyi ilə əlaqədar qələmə 
alınmış kitab həmin dövrdə işğalçılara 
güclü müqavimət göstərmiş, qeyri-
bərabər və amansız döyüşlərdə həlak 
olmuş Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi 
və Siyəzən rayonlarının qəhrəman 
övladlarının xatirəsinə ithaf olunmuşdur.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

Moskva və Ankara 
Suriyadakı vəziyyətlə 
bağlı sıx təmasdadır

Rusiya Prezidentinin sözlərinə görə, iki ölkə arasın-
da qarşılıqlı etimad yüksəkdir və Türkiyə üçün xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən Suriyanın şimalındakı ərazilərdə 
hər hansı bir həssas məsələ yarananda, tərəflər bir-birini 
məlumatlandırmağa və problemi operativ şəkildə həll etməyə 
çalışır.

Türkiyə Prezidenti  R.T.Ərdoğan bu günlərdə ABŞ-da 
işgüzar səfərdə olub. Bəlli olduğu kimi, rəsmi Vaşinqton 
Türkiyənin Rusiyadan S-400 komplekslərini almasına qəti 
etiraz edir. Lakin Ankara bununla razılaşmır. 

Yeri gəlmişkən, Türkiyə Prezidenti amerikalı həmkarı 
Donald Tramp ilə görüşünün nəticələrini şərh edərkən bu 
məsələyə aydınlıq gətirərkən deyib: “Biz “Patriot” sistemini 
ala biləcəyimizi və onları alarkən S-400 komplekslərindən 
imtina etməyəcəyimizi demişik. Bu, bizim suveren hüququ-
muzdur”.  

Xatırladaq ki, 2017-ci ilin dekabrında Türkiyə və Rusiya 
S-400 “Triumf” zenit-raket komplekslərinin satın alınması-
na dair 2,5 milyard dollar həcmində kredit sazişi imzalayıb. 
Rusiyanın ən yeni hava hücumundan müdafiə sistemi olan 
S-400 zenit-raket kompleksləri Türkiyəyə çatdırılmasına iyul 
ayının ortalarından başlanılıb.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir Putin 
bildirib ki, Suriyadakı vəziyyət ilə əlaqədar onun 
türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə  sıx 
əlaqələri mövcuddur. Bu barədə Rusiyanın 
rəsmi mənbələrinə istinadən “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

Bu günlərdə “Azərbaycan” nəşriyyatı yazıçı-jurnalist Müzəffər 
Məlikməmmədovun “Qanlı dərə. 1918-ci il Quba faciəsi” kitabı-
nın ikinci nəşrini çapdan buraxmışdır.  Erməni vandallarının və  

bolşeviklərin 1918-ci ildə Quba qəzasında törətdikləri qırğınların izi ilə 
40 ildən çox axtarış aparmış müəllifin bu kitabı Azərbaycan, Türkiyə, 
Dağıstan və Rusiya arxivlərinin sənədləri, həmin dövrün mətbuat 
materialları, işğalçılarla döyüşmüş insanların və qanlı hadisələrin canlı 
şahidi olmuş adamların xatirələri əsasında qələmə alınıb.

TASS xəbər verir ki, 
NATO-nun Baş katibi 
Birləşmiş Ştatların alyansa 
sədaqətini və təşkilat qar-
şısında öhdəliklərin daha 
effektiv bölüşdürülməsi  üçün 
Prezident Trampın səylərini 
yüksək qiymətləndirir: 
“Prezident 2017-ci ildə öz 
səlahiyyətlərinin icrasına baş-
layandan bəri müttəfiqlərin 
müdafiə büdcəsi 100 milyard 
dollardan çox artıb və bu, 
böyük tarixi tərəqqidir”.

Prezident Tramp və Baş 
katib Stoltenberq qərara 
alıblar ki, NATO üzrə müttəfiq 
ölkələr müdafiə xərclərini 
ümumi daxili məhsullarının 2 
faizi qədər artırmaqla yanaşı, 
özlərinin vacib strukturlarını 
da  qorumalıdırlar. Ona görə 
ki, 5G şəbəkəsinə yalnız 
etimad qazanmış və etibarlı 
telekommunikasiya xidmətləri 
və avadanlıqlarını təqdim 
edənlər buraxılsın. Bu barədə 

Ağ evin məlumatında qeyd 
edilir. 

Tramp və Stoltenberq, 
bundan əlavə, dekabrın 
3-4-də Londonda keçiriləcək 
NATO-nun növbəti sammiti 
öncəsi prioritet vəzifələr 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıblar. 

Xatırladaq ki, Şimali Atlan-
tika alyansının 2014-cü ildə 
Uelsdə keçirilmiş sammitində 
bütün NATO ölkələri qarşı-

dakı 10 il ərzində özlərinin 
hərbi xərclərini ÜDM-
lərinin 2 faizinə qədər 
artıracaqları barədə öhdəlik 
götürmüşdülər. Ancaq 
Stoltenberqin illik hesaba-
tında təqdim etdiyi maliyyə 
statistikasına görə, alyansa 
üzv olan bəzi aparıcı Avropa 
dövlətləri, o cümlədən Alma-
niya 2024-cü ilə qədər tələb 
olunan rəqəmə gəlib çata 
bilməyəcək. Almaniya bəyan 
edir ki, 2025-ci ilə qədər özü-
nün hərbi xərclərini ÜDM-in 
1,5 faizinə qədər artıra bilər. 
Tramp isə buna görə rəsmi 
Berlini kəskin tənqid edir.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Yens Stoltenberq: NATO-nun bütün 
üzvləri hərbi xərclərini artırmalıdır 

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq və ABŞ 
Prezidenti Donald Tramp razılaşıblar ki, Şimali 
Atlantika Alyansının bütün üzvləri hərbi xərclərini 
ümumdaxili məhsullarının 2 faizi həddinə qədər 
artırsınlar. Bu barədə tərəflərin görüşü ilə bağlı Ağ 
evin yaydığı məlumatda bildirilir.

Misir “Su-35” qırıcılarına  
görə sanksiyalarla üzləşə bilər

Birləşmiş Ştatlar Misiri 
Rusiyadan “Su-35” qırıcıla-
rı aldığı üçün sanksiyalarla 
hədələyib.  Bu barədə “The 
Wall Street Journal” qəzeti 
məlumat yayıb. 

Nəşrin məəlumatına 
görə, ABŞ-ın dövlət katibi 
Mayk Pompeo və Pentaqon 
rəhbəri Mark Esper rəsmi 
Qahirənin Rusiyadan “Su-
35” qırıcıları almağa davam 
etməsi ilə əlaqədar Misirə 

mümkün sanksiyalar barədə 
xəbərdarlıq edib.

Məlumata görə, ABŞ tərəfi 
bununla bağlı Misirin müdafiə 
naziri Məhəmməd Əhməd 
Zakiyə məlumat göndərib.

Qeyd olunur ki, Misirin 
Rusiyaya məxsus “Su-35” 
təyyarələrini satın alması 
ABŞ-ın ölkəyə hərbi yardım 
göstərməsini çətinləşdirəcək, 
bununla əlaqədar olaraq 
Pompeo və Esper misirli nazi-

ri bu razılaşmanı ləğv etməyə 
çağırıblar.

Xatırladaq ki, bu il iyun 
ayının sonunda Rusiyanın 
müdafiə naziri Sergey Şoyqu 
Moskvanın təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsi və 

bölgədə sabitliyin qorun-
ması üçün Qahirəyə kömək 
göstərməyə hazır olduğunu 
açıqlamışdı.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Fransada 2 terrorçu həbs edilib

 � Fransanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkə 
Prezidenti Emmanuel Makrona qarşı terror aktı 
hazırlayan iki nəfəri saxlayıb.

“Le Parisien”in məlumatına görə, saxlanılanların birinin 
30, digərinin 45 yaşı var.

Bundan əvvəl isə Fransa Prezidenti Emmanuel Makrona 
qarşı təxribat törətmək istəyən 4 nəfər saxlanılmışdı.

“France 2” telekanalının məlumatına görə, hazırda dövlət 
başçısına terror aktı törətmək istəyən təşkilatçılar axtarılır. 
Artıq onların kim olduğu məlum olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rusiyanın “So-
yuzmultfilm” kinos-
tudiyası məşhur “Bir 
dayan” (Nu, poqodi) 
cizgi filminin 26 yeni 
seriyasını çəkməyi 
planlaşdırır.

“Soyuzmultfilm”in 
idarə heyətinin sədri 
 Yuliana Slaşeva bildirib 
ki, bu il bu cizgi filminin 50 yaşı tamam oldu. “Bir dayan” cizgi-
filmi 1969-cu il mayın 6-da ekranlara buraxılıb. Yeni çəkiləcək 
“Bir dayan” cizgi filminin ilk seriyası gələn ilin yayında ekranlara 
buraxılacaq və balaca dostlarımıza böyük hədiyyə olacaq.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Bir dayan” cizgi filminin 
yeni seriyaları çəkiləcək
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