
Respublikaya rəhbərliyi dövründə ümummilli 
lider musiqi, balet, teatr, kino sahəsində uğur 
qazanan istedadların ölkədən kənarda tanınması 
üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirmiş-
dir. Hələ Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycan 
professional musiqi sənətinin baniləri Üzeyir 
Hacıbəyov və Müslüm Maqomayevin, SSRİ Xalq 
artisti, vokal sənətimizin banisi kimi tanınan 
Bülbülün, SSRİ Xalq artistləri Qara Qarayevin, 
Niyazinin, Fikrət Əmirovun, Xalq şairi Səməd 
Vurğunun, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun 
ayrı-ayrı yubiley tarixlərinin təkcə Bakıda deyil, 
başqa şəhərlərdə də təntənə ilə qeyd edilməsinə 
nail olmuşdur. 

Heydər Əliyevin müvafiq fərmanlarına 
əsasən, Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubile-
yinin İraq, İran, Türkiyə, Fransa və Rusiyada, 
dünya şöhrətli müğənnimiz Bülbülün 100 illik 
yubileyinin Moskvada, Tiflisdə və Ankarada, 
unudulmaz bəstəkarımız Qara Qarayevin 80 
illik yubileyinin Moskvada və Parisdə, Rəşid 
Behbudovun 80 illik yubileyinin Moskvada, 
Azərbaycan xalqının milli eposu “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyinin 
Fransada yüksək səviyyədə qeyd olunması 
Azərbaycanı bir daha yenidən dünyaya tanıtmış-
dır.

Bakıda qeyd olunan tanınmış sənət adamla-
rının tarixi yubileyləri -- Şövkət Ələkbərovanın, 
Qəmər Almaszadənin, Leyla Vəkilovanın, Nəsibə 
Zeynalovanın, Tofiq Quliyevin və başqalarının 
yaradıcılığına həsr olunmuş təntənəli gecələr də 
milli mədəniyyətimizin tarixinə yazılan uğurlu 
hadisələr sırasına daxil olmuşdur.

Bu tədbirlərin hər birində ümummilli lide-
rimiz Heydər Əliyevin şəxsən iştirak etməsi 
dövlət rəhbəri tərəfindən sənətə, sənətkara verilən 
yüksək qiymət idi. Dünyanın müxtəlif guşələrində 
Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti günləri 
keçirilmişdir. 

Son onillikdə Parisdə UNESKO-nun mənzil-
qərargahında Məhəmməd Füzulinin, Qara 

Qarayevin və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
yubileylərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi 
də ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
xidmətləridir və Azərbaycan mədəniyyətinin dün-
ya miqyasında təbliğində mühüm rol oynamışdır.

Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yaradı-
cı axtarışlarına mənəvi dayaq olmaq ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin həyat tərzinə çevril-
mişdir. Bəstəkar, yazıçı, şair, aktyor, müğənni, 
rəssam əməyinə verdiyi yüksək qiymət sayəsində 
ölkəmizin yüzlərlə sənətçisi Xalq artisti, Xalq 
rəssamı, Xalq şairi, Xalq yazıçısı, Əməkdar 
incəsənət xadimi, Əməkdar artist, Əməkdar 
rəssam, Əməkdar mədəniyyət işçisi kimi müxtəlif 
fəxri adlara layiq görülmüşdür.

Müasir dünyada Azərbaycanın layiqli yer 
tutmasında, sivilizasiya marafonunda inamla ad-
dımlamasında böyük rolu olan ulu öndər, müstəqil 
Azərbaycanımızın memarı, təkrarolunmaz 
şəxsiyyət Heydər Əliyevin layiqli davamçısı 
möhtərəm Prezident İlham Əliyev ölkəmizin 
ictimai-siyasi, mədəni həyatında baş verən köklü 
dəyişikliklərin, böyük yüksəlişin müəllifi olmuş-
dur.

Müasir dövrdə sənətkarlar diyarı olan 
Azərbaycanımıza sənəti yüksək qiymətləndirməyi 
bacaran İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi, həm 
də mədəniyyətimizin uğuru, xoşbəxtliyidir. 
Möhtərəm Prezidentimiz xalqın milli 
xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanılmasında 
ədəbiyyatın, mədəniyyətin böyük rolu olduğunu 
xüsusi vurğulayaraq demişdir: “Azərbaycan xal-
qının, bizim hamımızın xüsusiyyətlərini qoruyub 
saxlamaq üçün, əlbəttə ki, ədəbiyyatımızın, 
mədəniyyətimizin böyük rolu olmuşdur”.

Bu gün inkişaf edən mədəniyyətimiz, 
incəsənətimiz ulu öndər Heydər Əliyevin ideyala-
rından güc alır.

Fidan QASIMOVA,  
SSRİ Xalq artisti, 

professor

Heydər Əliyevlə xalqın 
sarsılmaz birliyinin təntənəsi

Ulu öndər çox yaxşı bilirdi ki, BVF, 
Dünya Bankı və digər qurumlar fəal 
hərbi əməliyyatlar gedən ölkələrə 
investisiya yatırmırlar. Bundan əlavə, 
iri şirkətlər də münaqişəli ölkələrə 
sərmayə qoymurlar. Ona görə də, 
ilk növbədə, Ermənistanla atəşkəs 
barədə saziş imzalandı. Cəbhə 
xəttində aktiv hərbi əməliyyatlar 
həmin gündən dayandırıldı. Bu da 
ölkəmizdə ordu quruculuğunda, 
beynəlxalq aləmə inteqrasiyada , xari-
ci şirkətlərin sərmayə gətirməsində 
böyük rol oynadı. Məhz bundan sonra 
dünyanın iri şirkətlərinin Azərbaycana 
cəlb olunması istiqamətində qətiyyətli 
addımlar atıldı. “Əsrin müqaviləsi”nin 
imzalanması da bundan sonra real-
laşdı. 

Müstəqil Azərbaycanın iqtisa-
diyyatının möhkəmləndirilməsində 
və beynəlxalq aləmdə əlaqələrinin 
genişləndirilməsində müstəsna rol oy-
namış “Əsrin müqaviləsi”nin imzalan-
masından sonra antimilli qüvvələrin 

yuxusu sanki ərşə çəkilmişdi. Məhz 
həmin tarixi müqavilədən sonra dün-
ya dövlətlərinin və xüsusən, qlobal 
şəbəkəyə malik olan neft şirkətlərinin 
ölkəmizə olan marağı gündən-günə 
artırdı. Heydər Əliyevin başladığı ge-
nişmiqyaslı neft strategiyası və digər 
tədbirlərin xalq tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanması, onun ətrafında getdikcə 
sıx birləşməsi hakimiyyət hərislərini 
qorxuya salmışdı. 

Azərbaycanda başlanmış 
uğurlu işlər xarici aləmdəki 
tərəfdarlarımızda inam və sevinc 
yaratdığı kimi, respublikamızın 
inkişafını istəməyən daxili və xari-
ci qüvvələrdə qısqanclıq oyadırdı. 
Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı olan 
daxili və xarici qüvvələr, müxtəlif 
ambisiyalı siyasi və hərbi qruplaşma-
lar mövqeyin itirilməsi, dövlətdə və 
ölkədə nizam-intizam yaradılması ilə 
barışmaq istəmirdilər. Onlar müxtəlif 
xarici dövlətlərin təsiri və köməyi ilə 
qanuni hökuməti devirməyə, ölkədə 

hakimiyyətsizlik mühiti, 
vətəndaş qarşıdurması 
yaratmağa dəfələrlə cəhdlər 
göstərir, müxtəlif dövlət və 
hökumət rəhbərlərinə qarşı 
sui-qəsdlər təşkil edirdilər. 
Hakimiyyəti ələ keçirmək 
iddiasında olan o vaxtkı baş 
nazir Surət Hüseynov iqtida-
ra qarşı “müxalifət”ə keçmiş-
di. Bunu xatırladan ulu öndər 
Heydər Əliyev də “Baş nazirə 
Prezidentə müxalif olmaq 
yaramaz” – demişdi. Ancaq 
hakimiyyəti ələ keçirmək 
hərisliyi antimilli qüvvələri 
rahat buraxmırdı.

1994-cü ilin oktyabr 
hadisələri Afiyəddin Cəlilov 
və Şəmsi Rəhimovu qətlə 
yetirənlərin həbsindən sonra 
başlandı. O vaxt Xətai rayo-
nunda prokuror işləyən Mahir 
Cavadov cinayətin üstünün 
açılmasından ehtiyat edərək, 
1994-cü il oktyabrın 2-də bir 
dəstə silahlı adamla Baş Pro-
kurorluğun binasını tutdu və 
baş prokuror Əli Ömərovdan 
tələb etdi ki, saxlanılanlar 
buraxılsın. Güc strukturları-

nın bölmələri bu dəstəni Baş Pro-
kurorluğun binasında mühasirəyə 
aldılar. Məsələ siyasi böhran şəklini 
alır və vəziyyət getdikcə ağırlaşır-
dı. Bu məsələ ilə bağlı keçirilən 
dövlət müşavirəsində Baş Proku-
rorluğun binasını zəbt etmiş dəstəni 
mühasirədən buraxmaq barədə qərar 
qəbul olundu. Qeyri-qanuni silahlı 
dəstəyə rəhbərlik edən M.Cavadov 
həmin qruplaşmanı birbaşa OMON-
un “8-ci kilometr”də yerləşən bazası-
na apardı. Bundan sonra məsələyə 
Rövşən Cavadov da qoşuldu. Sonra 
isə hakimiyyətə bir-birinin ardınca ul-
timatumlar göndərildi. Onlar Afiyəddin 
Cəlilov və Şəmsi Rəhimovu qətlə 
yetirənlərin dərhal azadlığa buraxıl-
masını tələb edirdilər.

Özünün dediyi kimi, həmişə çətin 
məqamlarda xalqa arxalanan ulu 
öndər Heydər Əliyev oktyabrın 4-də 
axşamdan xeyli keçmiş Azərbaycanın 
müstəqil dövlətçiliyini müdafiə etmək 
üçün radio və televiziya ilə xalqa 

birbaşa müraciət etdi. Gecədən xeyli 
keçməsinə baxmayaraq, ulu öndərin 
çağırışı bütün xalqı ayağa qaldırdı. 
Oktyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə 
minlərlə insan Prezident Sarayı 
qarşısına toplaşdı. Bakı sakinləri 
ilə yanaşı, dövlətçiliyin müdafiəsinə 
rayonlardan da axın-axın insanlar 
gəlirdi. Bunu görən dövlət  çevrilişi 
cəhdinin təşkilatçıları Prezident 
Sarayına hücuma cəsarət etmədilər. 
Ulu öndərin həyata keçirdiyi operativ 
tədbirlər xəyanətkarlara qüvvələrini 

birləşdirmək imkanı vermədi. 
Gəncədəki çevriliş cəhdi baş tutmadı. 
Vəziyyətin dəyişdiyini görən Cavadov 
qardaşları dövlət başçısını müdafiə 
etdiklərini bildirdilər və ümumxalq 
mitinqində ulu öndərin yanında da-
yandılar. 

Oktyabrın 5-də “Azadlıq” mey-
danında təxminən bir milyona 
yaxın insanın iştirakı ilə keçirilən 
izdihamlı mitinq xalqla Prezidentin 
həmrəyliyinin sarsılmazlığını bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi. Mitinq 
iştirakçıları dövlət çevrilişinə cəhdin 
qarşısını qətiyyətlə almış Prezident 
Heydər Əliyevə dəstək və etimadı-
nı bildirdi. Dövlət çevrilişi cəhdində 
günahkar sayılan S.Hüseynov 
vəzifədən azad edildi. Heydər Əliyev 
xalqa müraciətində dövlət çevrilişində 
baş nazir Surət Hüseynovun iştirak 
etdiyini, hətta təşkilatçılarından biri 
olduğunu dedi: “Budur, Surət Hüsey-
nov dövlət çevrilişi edir. Mən onu tapa 
bilmirəm. Bilirsiniz ki, Gəncədə Surət 
Hüseynova məxsus silahlı dəstələr 
var. Bizdə olan məlumatlara görə o, 
Gəncədədir və Bakıya silahlı yürüşə 
başlayıb”. 

Sonradan Rusiyaya qaçan 
S.Hüseynov cəzadan yaxasını 
qurtara bilmədi, tutularaq respub-
likaya gətirildi və məhkum edildi. 
Onlar Heydər Əliyevin dühası, 
müdrikliyi qarşısında çox davam 
gətirə bilmədilər. Beləliklə, ulu öndər 
Heydər Əliyevin qətiyyəti, müdrik 
daxili və xarici siyasəti, “Heydər – 
xalq” sarsılmaz birliyi, Azərbaycanda 
silah gücünə dövlət çevrilişi etmək 
cəhdlərini puça çıxardı.

Ulu öndərin müdrikliyi, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin qüdrəti, gücü 
dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısını 
aldı. Bütün bunlar xalqımızın müstəqil 
dövlətçiliyinə inamını, müstəqillik 
uğrunda mübarizə əzmini və 
qətiyyətini bir az da möhkəmləndirdi. 
Azərbaycan dövləti özünün 
möhkəmliyini, etibarlılığını, qanunçu-
luğu və vətəndaşların təhlükəsizliyini 
hər şeydən yüksək tutduğunu bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

1994-cü ilin oktyabr hadisələri belə qiymətləndirilir

Ümummilli lider Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycan 
dinamik inkişafa qədəm qoymaqla yanaşı, milli mədəniyyətimizin 
daha yüksək zirvələr fəth etməsi üçün də möhkəm zəmin yarat-

mışdır. Ulu öndər Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinə, onun tarixi 
qaynaqlarına, mədəni irsinə həmişə böyük diqqətlə yanaşmış, millətin 
qan yaddaşına hopmuş tarixi şəxsiyyətlərimizin zaman-zaman yaşaması 
üçün öz qayğısını əsirgəməmişdir.

Ulu öndər ölkə mədəniyyətini 
böyük tərəqqi yoluna çıxardı

1994-cü il oktyabr hadisələrindən 25 il keçsə də, o günlər 
hələ də unudulmayıb. Müstəqilliyini yenicə bərpa 

etmiş respublikada həyat öz axarına düşürdü. Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, əlaqələrinin genişləndirilməsi 
həm xarici, həm də daxili düşmənlərimizi ciddi təşvişə salmışdı. 
Xalqın təkidi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdan ulu öndər Heydər 
Əliyevin baş alıb gedən xaosa, anarxiyaya, özbaşınalığa son 
qoyması, qeyri-qanuni silahlı qruplaşmaları ləğv etməsi, ciddi 
nizam-intizam, qayda-qanun yaratması istiqamətində atdığı 
qətiyyətli addımlar anti-Azərbaycan qüvvələrdə narahatlıq 
yaratmışdı. Ona görə də minbir fitnə-fəsadla hakimiyyəti ələ 
keçirməyə çalışırdılar.

Klayv Marşal ADA Universitetində mühazirə oxuyub

 � Azərbaycanda səfərdə 
olan Böyük Britaniyanın Press 
Association agentliyinin 
baş icraçı direktoru Klayv 
Marşal oktyabrın 3-də ADA 
Universitetində olub.

Tələbələr qarşısında mühazirə oxuyan 
Klayv Marşal sosial medianın sürətlə 
inkişaf etdiyi dövrdə KİV-in, xüsusən 
informasiya agentliklərinin önəmindən, 
xəbərin dəqiqliyi və sürətli ötürülməsinin 
əhəmiyyəti barədə fikirlərini bölüşüb, bu 
istiqamətdə mövcud imkanlardan danışıb.

Baş icraçı direktor hazırda Böyük Brita-
niya və dünya mətbuatının gündəmində 
olan Brexitlə əlaqədar baş verən siyasi 

proseslərdən də bəhs edib.
Ölkəmizə əvvəlki səfərlərini xatırladan 

Klayv Marşal AZƏRTAC-ın təşkilatçılığı ilə 
2016-cı ildə Bakıda keçirilən Dünya Xəbər 
Agentlikləri Konqresində iştirakını diqqətə 
çatdırıb, Xınalıqda gördüyü möhtəşəm 
təbiət mənzərələri barədə təəssüratlarını 
dilə gətirib. 

K.Marşal Azərbaycan mətbuatının 
zəngin tarixindən söhbət açaraq, burada 
ilk xəbərin 150 il əvvəl çap olunduğunu 
əlamətdar hadisə kimi qeyd edib.

Press Association agentliyinin baş 
icraçı direktoru budəfəki səfəri zamanı 
Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovla 
görüşdüyünü, söhbət zamanı ölkə 
mətbuatının inkişaf perspektivləri barədə 
geniş fikir mübadiləsi aparıldığını bildirib.

Mühazirədən sonra K.Marşal 
tələbələrin suallarını cavablandırıb.

Sosial-mədəni inkişafda 
sahibkarların böyük rolu var

 � Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
İqtisadiyyat Nazirliyinin Abşeron regional bölməsi, Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin Sumqayıt KOB dostu ofisinin iştirakı 
və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Sumqayıt filialının 
dəstəyi ilə “Sumqayıt şəhərinin inkişafında sahibkarların rolu” 
mövzusunda görüş keçirilib.

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcov tədbiri açaraq 
bildirib ki, ölkəmizdə bütün sahələrdə 
sahibkarlığa “yaşıl işıq” yandırılıb. 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
çoxşaxəli islahatların davam etdirilməsi, 
biznes və investisiya mühitinin yaxşılaş-
dırılması məqsədilə sahibkarlara dövlət 

dəstəyi daim diqqət mərkəzində saxlanı-
lır. Şəhər rəhbəri bildirib ki, dövlət başçı-
sının özəl sektorun genişləndirilməsi ilə 
bağlı qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələr 
Sumqayıtda da uğurla davam etdirilir.

Vurğulanıb ki, Sumqayıt bu gün 
sahibkarlığın inkişafı üçün çox mün-
bit  şəraitin yaradıldığı bir məkandır. 

Sosial-iqtisadi inkişaf üzrə qəbul edilən 
dövlət proqramlarında nəzərdə tutul-
muş tədbirlərin uğurla yerinə yetirilməsi 
nəticəsində Sumqayıt şəhərinə irihəcmli 
investisiyanın yönəldilməsi yeni 
müəssisələrin və iş yerlərinin açılma-
sına müsbət təsir göstərib. Sumqayıtlı 
sahibkarlar da doğma şəhərin qarşıdan 
gələn 70 illik yubileyinə layiqli töhfələr 
hazırlayırlar.

İqtisadiyyat Nazirliyinin Abşeron regi-
onal bölməsinin müdiri Ramal Əhmədov, 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin Sumqayıt KOB dostu ofisinin rəhbəri 
Elmar Rzayev, 2 saylı Ərazi Vergilər 
Departamentinin direktoru Abbas İsma-
yılov Sumqayıtda sahibkarlığın inkişafı 
və bu sahədəki mövcud vəziyyətlə bağlı 
çıxış ediblər.

Sahibkarlardan “Xəzər”  Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri Qüdrət Kərimov, 
“Qartal” tikinti firmasının direktoru 
Şahin Məmmədov, “Cökəli” firmasının 
direktoru Hümbət Quliyev və digərləri 
çıxış edərək, bu cür görüşlərin sahib-
karlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırıl-
masına xidmət edəcəyini vurğulayıb, 
Sumqayıtın tərəqqisi naminə görülən 
konkret işlərdən danışıblar. Çıxış 
edənlər ölkədə sahibkarlığın inkişafına 
göstərilən dəstəyə görə dövlət başçısına  
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

4 oktyabr 2019-cu il, cümə
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