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Böyük alimliklə bərabər həm 
də dəyərli şəxsiyyət olan Nizami 
müəllimin xarakterindəki ədalət hissi, 
həssaslıq, humanistlik, xeyirxahlıq 
kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlər 
deyilən fikrin ona aid edilməsini bütün 
meyarlarla əsaslandırır. Bu mütəfəkkir 
şəxsin dünyagörüşünün inkişafı və 
zənginləşməsində, onun insan və 
vətəndaş kimi yetkinləşməsində, 
eləcə də elmi potensialının formalaş-
masında, şübhəsiz, doğulub böyü-
düyü mühitin də rolu az olmamışdır. 
Bunu akademik minnətdarlıq hissi ilə 
belə qeyd edir: “Mən həmin kənddə 
-- Qazax (indiki Ağstafa) rayonu-
nun Zəlimxan kəndində “yerli” və 
“gəlmə”lərin “ziddiyyətli dil-ünsiyyət 
mühiti”ndə boya-başa çatdım”, ona 
görə də düşünürəm ki, mənim dil 
təfəkkürümdə müxtəlif türk tayfa (və 
xalq) dillərinin təbii (və tarixi) diferen-
siasiyası əks olunur.”

Orta məktəbin yuxarı siniflərində 
oxuyarkən jurnalistikaya coşqun 
həvəs göstərsə də, bu arzuya 
qovuşmaq ona nəsib olmadı. Tanrı 
xeyir-duası gələcəyin qüdrətli dilçi ali-
mini filologiya istiqamətinə yönəltdi. 
Məhz həmin andan dilçilik elmimi-
zin səmasında sanki yeni bir ulduz 
parladı. 

Tam cəsarətlə demək mümkündür 
ki, Nizami müəllimin bütün həyatı 
ana dilinə xidmət nümunəsidir. O, 
elmə gənc yaşlarından tükənməz 
yaradıcılıq enerjisi və həvəslə gəldi. 
Elmi yaradıcılığında, eləcə də in-
sani keyfiyyətlərində hər an parlaq 
şəkildə təzahür edən bu təbii hiss və 
səmimiyyət bu gün də onun xarakteri-
nin əsas cizgiləri kimi nəzərə çarpır. 

Akademikin yaradıcılığı tədqiqat 
obyekti baxımından son dərəcə 
zəngin və rəngarəngdir. Bu, ali-
min elmi maraq dairəsinin olduqca 
genişliyinə əsaslanır. O, dilçiliyin 
sintaksis, tarixi qrammatika, eti-
mologiya, nitq mədəniyyəti və s. 
sahələrinə aid onlarca dəyərli elmi 
əsərin müəllifidir. Onun bütün bu 
sahələr üzrə tədqiqat işləri dilçili-
yimizin qaranlıq məqamlarına bir 
mayak kimi işıq saçır, dilimizin tarixi 
yaddaşına səyahət üçün yol göstərir. 
N.Cəfərovun tədqiqatları problemin 
həllinə orijinal yanaşma, araşdır-
ma üsullarının özünəməxsusluğu, 
faktlarının dolğunluğu və s. baxımın-
dan əvvəlki nümunələrdən müsbət 
mənada fərqlənir. Ana dilimizlə bağlı 
elə bir məsələ, elə bir problem yoxdur 
ki, bu görkəmli alimin dərin zəkası, 
yüksək intellekti ondan yan keçsin.

Professor Nizami Cəfərovun elmi 
maraq dairəsinin əsasını ilk növbədə 
türkologiyanın ümumi problemləri 

təşkil edir. Böyük fəxrlə deyə bilərik 
ki, onun adı yalnız ölkəmizdə deyil, 
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda 
da türklük ideologiyasının əsas 
simalarından, türkologiya elminin ən 
görkəmli nümayəndələrindən biri kimi 
məşhurdur. Adının “türk dili tarixi-

nin əvəzsiz araşdırıcısı” professor 
Əhməd Cəfəroğlu və Ziya Göyalp 
kimi dühalarla yanaşı çəkilməsi onun 
türk dünyası mühitində unikal bir şəxs 
olmasından xəbər verir.

Görkəmli alimin Azərbaycan 
dilinin ən aktual problemlərinə həsr 
olunmuş çoxlu sayda sanballı əsəri 
vardır. Ensiklopedik bilik sahibi olan 
Nizami müəllim özünəməxsus üslubu 
ilə fərqlənən elmi məktəb formalaş-
dırmışdır. Təvazökarlıqdan uzaq olsa 
da, böyük bir qürur hissi ilə deyə 
bilərəm ki, tale mənə də bu məktəbin 
nümayəndələrindən biri olmağı nəsib 
etmişdir.

Nizami Cəfərov görkəmli alim 
olmaqla yanaşı, həm də böyük 
müəllimdir. Elmi yaradıcılığın-
da səmimi olduğu kimi, pedaqoji 
fəaliyyətində də eyni təbii hissərlə 
özünə dərin hüsn-rəğbət qazanmış-
dır. Elm ilə döyünən ürək sahibi olan 
Nizami müəllim xeyirxahlığı və huma-
nistliyi özünə həyat idealı seçmişdir.

“Sizə edilən ən kiçik bir yaxşı-
lığı heç vaxt unutmayın, etdiyiniz 
ən böyük yaxşılığı isə heç zaman 
xatırlamayın” prinsipini özünün həyat 
amalına çevirən bu böyük müəllim 
həmişə fəaliyyətini bu yolla davam 

etdirir. Nizami müəllim azacıq bir 
istedad sahibi olan hər bir yetirməsini 
həmişə ürək genişliyi ilə irəli çəkir, 
himayəsini ondan əsirgəmir. Bu 
məqamda Aristotelin məşhur bir 
deyimini xatırlamaq yerinə düşər: 
“Kamillik yalnız biliyin dərinliyində, 

hisslərin zənginliyində deyil, eyni 
zamanda iradənin qüvvəsindədir.” 
Onlarla gənc onun bilavasitə iradəsi, 
xeyirxahlığı və köməyi sayəsində elm 
aləminə qədəm qoymuş, dilçiliyimizin 
inkişafında xidmətləri olan alim kimi 
yetişmişdir. 

Təkcə Azərbaycan dilçiliyi deyil, 
bütövlükdə türkologiya üçün yüksək 
ixtisaslı kadrların hazırlanmasında Ni-
zami müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin 
xüsusi əhəmiyyəti vardır. BDU-
nun filologiya fakültəsində dekan 
vəzifəsində işləyən, ümumi dilçilik 
kafedrasını yenidən yaradıb uzun illər 
ona rəhbərlik edən Nizami müəllim 
yüksək natiqlik məharəti olan ritorik 
alim kimi də yüksək qiymətləndirilir. 
İstər tələbə auditoriyası, istərsə də 
ictimai-kütləvi məclis olsun, Nizami 
müəllimin nitqi xüsusi intonasiyası, 
səs tonu, aydınlığı və rəvanlığı ilə 
həmişə seçilir. Fikrin səlis və düz-
gün, eyni zamanda, poetik üsluba 
yaxın bir tərzdə ifadə olunması onun 
nitqinə xüsusi gözəllik verir. Nəinki 
ixtisas-fənn tələbləri, hətta auditori-
yanın önündən keçən tamam kənar 
adamlar da bu ecazkar nitqin təsiri 
ilə ayaq saxlayır, Nizami müəllimin 

maraqlı ritorikasını dinləmək həvəsinə 
düşürlər.

Milli Məclisin deputatı Nizami 
Cəfərov ölkəmizdə təkcə dəyərli alim 
və böyük müəllim kimi deyil, həm də 
görkəmli ictimai xadim olaraq tanınır. 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 
direktoru vəzifəsində çalışan profes-
sor N.Cəfərov həm də Ali Attestasiya 
Komissiyası Rəyasət Heyətinin, 
Dövlət Dil Komissiyasının və Milli 
Məclisin mədəniyyət komissiyasının 
üzvüdür. O, müxtəlif illərdə dünyanın 
bir sıra ölkələrində keçirilmiş qurul-
tay və konfranslarda iştirak edərək 
Azərbaycan dilçilik elmini ləyaqətlə 
təmsil etmişdir və həmin missiyasını 
bu gün də inamla davam etdirir.

Nizami müəllimin dilçiliklə bərabər 
həm də çox geniş və məhsuldar 
ədəbiyyatşünaslıq yaradıcılığı vardır. 
Klassik və müasir ədəbiyyatımızın 
müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş 
dəyərli əsərləri ona bu sahədə də 
böyük nüfuz qazandırmışdır.

Akademik N.Cəfərovun elmi 
yaradıcılığı təkcə filologiya elmi-
nin hüdudları ilə qapanmır. Onun 
çox geniş spektri əhatə edən icti-
mai məzmunlu yazıları alimin bu 
sahədə də ciddi tədqiqatçı olduğunu 
təsdiq edir. Təsadüfi deyil ki, Niza-
mi müəllim ölkəmizdə ən nüfuzlu 
azərbaycanşünaslardan biri kimi 
tanınmışdır. 

Görkəmli alimin xidmətləri yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə 
professor Nizami Cəfərov Əməkdar 
elm xadimi fəxri adına layiq görülmüş, 
AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmiş və 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Başlanğıcda sevimli müəllimim 
haqqında yazmaq üçün söz tap-
mağın çətin olacağını düşünərək nə 
qədər həyəcanlanırdımsa, yekunda 
öz mənəvi borcunu, bir damla da 
olsa, yerinə yetirmiş tələbə kimi 
ürəyim bir qədər sakitləşdi. Əminəm 
ki, üzvü olduğum Nizami Cəfərov elmi 
məktəbi dünya durduqca öz aktuallı-
ğını qoruyub saxlayacaq, xalqımızın 
mötəbər bilik məxəzi sayılacaqdır. 

Ədalət ABBASOV, 
filologiya üzrə fəlsəfə  

doktoru, dosent

Basqalda yeni məktəb binası

Hazırda Basqalda əhalinin 
sayı 1540 nəfərdən çoxdur. 
Qəsəbədə bütün infrastruktur 
sahələri yenilənir. O cümlədən 
təhsilin müasir standartlar 
səviyyəsinə çatdırılması üçün 
onun maddi-texniki bazası 

möhkəmləndirilir. Təsadüfi 
 deyil ki, Prezident İlham 
Əliyevin 2018-ci il 7 noyabr 
tarixli sərəncamı ilə qəsəbədə 
tam orta məktəb üçün yeni 
bina tikilib və sentyabrın 17-
də tədris ocağının təntənəli 
açılış mərasimi keçirilib. 
Tədbirdə təhsil naziri Ceyhun 
Bayramov, İsmayıllı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Mirdaməd Sadıqov, rayon 
ictimaiyyətinin nümayəndələri, 
məktəbin şagird və müəllim 
kollektivləri, kənd sakinləri və 
qonaqlar iştirak ediblər. 

Açılış mərasimi dövlət 
himninin səsləndirilməsi 
ilə başlayıb. Nazir Ceyhun 
Bayramov ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin diqqət və 
qayğısı, təsdiq edilən dövlət 
proqramlarının reallaşdırılması 
nəticəsində, Birinci vitse-

prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü, onun 
rəhbərlik etdiyi Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
ümumi təhsil müəssisələrinin 
infrastrukturunun 
müasirləşdirilməsi istiqamətində 

görülən əhəmiyyətli işlərdən 
danışıb. Təhsil naziri bildirib 
ki, 2003-2018-ci illərdə 
respublikada 3200-dən çox 
məktəb binası tikilib və ya 
əsaslı təmir edilib, nəticədə bir 
milyondan çox şagirdin təlim 
şəraiti yaxşılaşdırılıb.

Nazir çıxışının sonunda 
yeni tədris binasının açılışı 
və dərs ilinin başlanması 
münasibətilə iştirakçıları təbrik 
edib, uğurlar arzulayıb. Çıxış 

edən RİH  başçısı Mirdaməd 
Sadıqov rayon üzrə təhsil 
sahəsində görülən işlərdən, 
nailiyyətlərdən söz açıb, 
təhsil işçilərinə yeni tədris 
ilində uğurlar arzulayıb. Qeyd 
edib ki, Azərbaycan təhsil 
sisteminin aparıcı bir bölməsi 
olan İsmayıllı təhsili uğurlarını 
ilbəil artırır. Rayonun ümumi 
inkişafında müəllimlər və 
təhsil işçiləri əhəmiyyətli 
rol oynayırlar. Nailiyyətlərin 
ardıcıl və yüksələn xətt üzrə 
artması əsasən onun nəticəsidir 
ki, cənab Prezident İlham 
Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım 
Əliyeva İsmayıllı təhsilinə, 
bütövlükdə rayona xüsusi 
qayğı göstərir, tədrisin müasir 
standartlar əsasında təşkili üçün 
lazımi şərait yaradırlar. Müəllim 
əməyi onlar tərəfindən yüksək 
qiymətini alır. Bunlara görə 
Prezident İlham Əliyevə və 
Birinci vitse-prezident xanım 
Mehriban Əliyevaya dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk.

Qeyd edək ki, Basqal qəsəbə 
tam orta məktəbi ikimərtəbəli, 
432 şagird yerlikdir. Məktəb 
binasında 1 fizika, 1 kimya, 
1 biologiya laboratoriyası, 18 
sinif otağı, kitabxana və oxu 

zalı, informatika otağı, 80 yerlik 
yeməkxana, 190 yerlik akt zalı, 
idman zalı yerləşir. Məktəb 
 binasında videomüşahidə, 
yanğın əleyhinə siqnalizasiya 
sistemləri quraşdırılıb, internet 
və telefon xətləri çəkilib. 
Burada istiliklə təminat üçün 
təbii qazla işləyən, müasir 
tələblərə cavab verən qazanxana 
tikilib. 

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri 

Bu günlərdə 60 illik yubileyini 
qeyd etdiyimiz görkəmli filoloq 
alim, akademik Nizami Cəfərovun 
çoxsaylı yetirmələrindən biri 
kimi özümə mənəvi borc bildiyim 
fikirləri ifadə etməzdən əvvəl afo-
ristik səciyyəli bir deyimi yada sal-
maq istəyirəm: “Bir xalqın böyük-
lüyü onun sayca çoxluğu ilə deyil, 
tarixdə yetirdiyi böyük dühaları, 
böyük simaları ilə müəyyən edilir.” 
Azərbaycan elmi sferasında geniş 
yayılmış bu aforizmin hikməti adı 
xalqımızın ən sanballı, sayılıb-
seçilən alimləri ilə bir sırada 
çəkilən akademik Nizami Cəfərova 
da tam mənası ilə aid edilə bilər.

Elm üçün döyünən ürək

Basqal qəsəbəsi İsmayıllı rayonunun ən qədim 
yaşayış məntəqələrindəndir. Burada ilk məktəbin 
fəaliyyətə başlaması 1887-ci ilə təsadüf edir. 

Əvvəllər bu məktəbdə iki, 1895-ci ildən isə dörd si-
nif fəaliyyət göstərib. XX əsrin əvvəllərindən Basqal 
məktəbini bitirənlər türk dili ilə yanaşı, fars və rus 
dillərini də bilirdilər. İndi o vaxtdan uzun illər keçib. 
Müstəqillik qazanan Azərbaycan ümummilli lider Heydər 
Əliyevin, bu gün isə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə bütün sahələrdə hərtərəfli inkişaf yoluna çıxıb. 

Bakıda Üzeyir Hacıbəyli XI Beynəlxalq Musiqi 
Festivalının təntənəli açılış mərasimi olub

Tədbirdə mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev, Prezident 
Administrasiyasının Humanitar 
siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Fərəh Əliyeva, dövlət 
qurumlarının və ictimai 
təşkilatların nümayəndələri, 
tanınmış mədəniyyət 
və incəsənət xadimləri, 
musiqisevərlər iştirak ediblər.

Gecədə Xalq artisti, bədii 
rəhbər və baş dirijor Rauf Ab-
dullayevin rəhbərliyi ilə Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestri və 
solist, Rusiyanın violin ifaçı-
sı, P.İ.Çaykovski adına XVI 
beynəlxalq müsabiqənin qalibi 
Sergey Doqadin çıxış ediblər. 
Proqramda Üzeyir Hacıbəylinin 
“Koroğlu” operasına uvertüra, 
Yan Sibeliusun Skripka və or-
kestr üçün konserti və görkəmli 
Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ 
Xalq artisti, akademik Arif 
Məlikovun əziz xatirəsinə 
müəllifin 6 saylı simfoniyası 
səsləndirilib.

Qeyd edək ki, Üzeyir 
Hacıbəyli göstərdiyi xidmətlərlə 
öz adını Azərbaycanın musiqi 

tarixinə əbədi olaraq həkk 
edib. Dahi bəstəkarın doğum 
gününün musiqi bayramı kimi 
qeyd edilməsi ənənəsi ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulub. Ümummilli liderin 
1995-ci ildə - bəstəkarın 110 
illik yubileyi münasibətilə 
imzaladığı fərmanla hər il 
sentyabrın 18-i ölkəmizdə 
Milli Musiqi Günü kimi qeyd 
olunur. Böyük bəstəkar 
Azərbaycan xalqının tarixində 
silinməz iz qoyub. Təsadüfi 
deyil ki, Üzeyir bəy həm də 
ötən il 100 illiyini təntənə ilə 
qeyd etdiyimiz Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 
ictimai-mədəni həyatında 
yaxından iştirak etmiş böyük 
şəxsiyyətlərimizdəndir.

Bu gün də Üzeyir bəy 
ənənələri davam edir. Milli 
Musiqi Günü artıq 10 ildir ki, 
təkcə musiqi bayramı olaraq 
deyil, həm də daha geniş 
miqyasda beynəlxalq musiqi 
festivalı kimi musiqisevərlərin 
görüşünə gəlir. Azərbaycan 
musiqisi bu gün beynəlxalq 
aləmdə təbliğ edilir. Musiqi 

kollektivlərimiz beynəlxalq 
müsabiqələrdə çıxış edərək 
Azərbaycan xalqının musiqi 
yaradıcılığı qüdrətini nüma-
yiş etdirir. Heydər Əliyev 
Fondunun təşkilatçılığı, 
Birinci vitse-prezident Meh-
riban Əliyevanın fəaliyyəti 
nəticəsində Azərbaycan musi-
qisinin tarixi ənənələri UNES-
KO tərəfindən qorunmaqdadır. 
Bu gün musiqi ictimaiyyətimizin 
nümayəndələri Fəxri xiya-
banı ziyarət edərək Üzeyir 
Hacıbəyli, eyni zamanda, 
Müslüm Maqomayev və digər 
görkəmli bəstəkarlarımızın 
xatirəsini yad etdi. Musiqi günü 
münasibətilə Azərbaycanın 
bütün bölgələrində tədbirlər 
həyata keçirilir. Bundan 
əlavə, builki XI Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı çərçivəsində 
paytaxtın bütün mədəniyyət 
müəssisələrində musiqi 
bayramı əhvalı hökm sürəcək, 
tanınmış musiqiçilərin əsərləri 
səslənəcək.

Üzeyir Hacıbəyli XI 
Beynəlxalq Musiqi Festivalında 
Azərbaycan, ABŞ, Rusiya, Çin, 
Türkiyə, İtaliya, Özbəkistan, 
Belarus, Bolqarıstan, Ukray-
na və Gürcüstandan tanın-
mış musiqi kollektivləri çıxış 
edəcək. Festival günlərində 
paytaxtın bir sıra konsert 
salonlarında – Beynəlxalq Mu-
ğam Mərkəzində, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrında, Azərbaycan 

Bəstəkarlar İttifaqında, Bakı 
Musiqi Akademiyasında, 
Heydər Əliyev Sarayında, 
Azərbaycan Dövlət Akademik 
Musiqili Teatrında ümumilikdə 
40-a yaxın tədbirin keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, 
festival çərçivəsində sent-
yabrın 25-də Ağcabədi rayon 
“Qarabağ” Muğam Mərkəzində 
Azərbaycan Dövlət Mahnı və 
Rəqs Ansamblı (bədii rəhbər 
və baş dirijor Ağaverdi Paşa-
yev) və solistlərin iştirakı ilə 
konsert təşkil olunacaq. Həmin 
gün Gəncə Dövlət Filarmoni-
yasında Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet 
Teatrının truppasının iştirakı 
və Sevil Hacıyevanın dirijorlu-
ğu ilə Üzeyir Hacıbəylinin “O 
olmasın, bu olsun” ikipərdəli 
musiqili komediyası nümayiş 
olunacaq.

Festival günlərində 
Xalq artisti, bəstəkar Aygün 
Səmədzadənin “Azərbaycan 
100 mahnıda” layihəsinin, 
Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqında Əməkdar 
incəsənət xadimi, akade-
mik Zemfira Səfərovanın 
“Azərbaycan musiqi tarixi” 
kitabının təqdimatları, Soltan 
Hacıbəyovun 100 illiyinə həsr 
olunmuş yubiley gecəsi və 
digər təqdimatlar keçiriləcək.

Festival sentyabrın 30-dək 
davam edəcək.

AZƏRTAC

Sentyabrın 18-də Bakıda Heydər 
Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirli-
yinin təşkilatçılığı ilə Üzeyir Hacıbəyli XI 
Beynəlxalq Musiqi Festivalının təntənəli açılış 
mərasimi olub.

Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclası keçirilib
 � Şuradan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iclasda çıxış edən 

Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
genişmiqyaslı mütərəqqi tədbirləri vurğulayıb, hüquqi sahədə 
islahatlara əsaslı təkan verən “Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli 
fərmanın icrası üzrə ardıcıl işlərə toxunub. 

Qeyd edilib ki, hakimlərin hədsiz 
yüksək olan iş yükünün azaldılması, 
süründürməçilik hallarının qarşısı-
nın alınması, işlərə vaxtında və daha 
keyfiyyətlə baxılması məqsədilə 
Fərmana uyğun olaraq hakim ştatlarının 
sayı 200 vahid artırılıb. Məhkəmələrə 
əlçatanlığın yaxşılaşdırılması və sa-
hibkarların hüquqlarının daha etibarlı 
müdafiəsi məqsədilə yeni ixtisaslaş-
mış məhkəmələr yaradılıb. Bununla 
əlaqədar Məhkəmə-Hüquq Şurası 
tərəfindən hakimlərin seçilməsi Qay-
daları təkmilləşdirilərək namizədlərin 
seçimində çeviklik artırılıb, onlar üçün 
daha şəffaf və əlverişli şərait yaradılıb. 
İyulun 25-dən isə Hakimlərin Seçki 

Komitəsi tərəfindən növbəti müsabiqə 
elan olunub. 

İclasda hakimliyə namizədlərin 
seçilməsi prosesi ilə bağlı Komitənin 
məlumatı dinlənilib. Qeyd olunub ki, 
sənədlərini təqdim etmiş 206 nəfər 
hakimliyə namizədlə sentyabrın 15-də 
Dövlət İmtahan Mərkəzində test imtaha-
nı keçirilib. Suallar müasir texnologiyalar 
tətbiq edilməklə, fərdi qaydada, kom-
püter vasitəsilə cavablandırılıb və 158 
nəfər müvəffəqiyyət qazanaraq növbəti 
mərhələyə buraxılıb. Hər bir namizədin 
nəticələri ona dərhal elan olunub və 
müvafiq arayış təqdim edilib. İmtahan 
onlayn rejimdə internetlə birbaşa yayım-
lanıb, çoxsaylı yerli vətəndaş cəmiyyəti 

və beynəlxalq təşkilat nümayəndələri 
tərəfindən izlənilərək şəffaf prosedur 
kimi yüksək dəyərləndirib. 

Şuranın iclasında müsabiqənin 
növbəti mərhələləri ilə bağlı təşkilati 
məsələlərə toxunulub, sənəd qəbulunun 
bundan sonra da davam edəcəyi 
vurğulanıb. İmtahanların tam şəffaf və 
obyektiv keçirilməsinin, ən layiqli hüquq-
şünasların seçilərək hakim vəzifələrinə 
təyin edilməsinin vacibliyi qeyd olunub. 

Həmçinin iclasda Şura tərəfindən 
hakimlər barədə başlanılmış intizam 
icraatlarına baxılıb. Qanunvericili-
yin tələblərinin kobud pozulması-
na və korrupsiyaya şərait yaradan, 
süründürməçiliyə və digər neqativ halla-
ra yol verdiklərinə görə 6 hakim intizam 
məsuliyyətinə cəlb edilib, o cümlədən 
Bərdə Rayon Məhkəməsinin hakimi 
Seyfəli Seyfullayevin tutduğu vəzifədən 
azad olunaraq başqa işə keçirilməsi 
barədə qərar qəbul edilib. Ciddi nöq-
sanlara yol vermiş bəzi hakimlərin 
fəaliyyətinin yerində öyrənilməsi qərara 
alınıb.

DÖVLƏT KOMİSSİYASI: Azərbaycan Dilqəm 
Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin Karen Kazaryan 

və Araik Kazaryan ilə mübadiləsinə hazırdır
 � Azərbaycan Respublikası tərəflərdə saxlanılan əsir-girovların 

“hamının-hamıya” prinsipi əsasında azad olunması və gələcəkdə əsir-girov 
götürülən şəxslərin, eyni zamanda, meyitlərin üç gündən gec olmayaraq 
qaytarılmasını aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə 2016-cı ilin 
aprel ayında Ermənistan Respublikasına təklif edib. 

Azərbaycan Respublikasının Əsir 
və itkin düşmüş, girov götürülmüş 
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komis-
siyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
bunun əksinə olaraq, kütləvi informa-
siya vasitələrində son günlər yayılmış 
məlumatlarda Ermənistan tərəfinin işğal 
altındakı Kəlbəcər rayonunda 2014-cü ildə 
girov götürülərək qeyri-qanuni azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş 
Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin 
Ermənistan Respublikasının vətəndaşları 
olan erməni hərbçiləri – Azərbaycan 
Respublikası ərazisində terror-təxribat 
əməllərinə görə həbs edilmiş Karen Ka-
zaryan və cəbhənin Füzuli istiqamətində 

könüllü surətdə Azərbaycan Ordusuna 
təslim olmuş Araik Kazaryan ilə qarşılıqlı 
mübadilələrinə Azərbaycan tərəfinin hazır 
olmadığı barədə açıqlamalar verildiyi qeyd 
olunur.

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş 
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissi-
yası bir daha bildirir ki, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə 
Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin, 
eləcə də Xarici İşlər nazirlərinin 
görüşlərində, habelə Dövlət Komissiyası-
nın aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla 2017-
ci və 2018-ci illərdə apardığı müzakirələr 
zamanı əsir-girovların “hamının-hamı-
ya” formatında azad olunması ilə bağlı 

Azərbaycan Respublikasının prinsipial 
mövqeyi dəfələrlə qarşı tərəfə çatdırılıb.

Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliye-
vin Karen Kazaryan və Araik Kazaryan ilə 
mübadilə edilməsinə Azərbaycan tərəfinin 
hazır olması barədə Dövlət Komissi-
yası növbəti dəfə aidiyyəti beynəlxalq 
təşkilatlara 2019-cu il 11 sentyabr tarixində 
rəsmi məlumat verib.

Dövlət Komissiyası ölkəmizin 
beynəlxalq humanitar hüququn norma və 
prinsiplərinə daim əməl etdiyini yenidən 
diqqətə çatdırır, sentyabrın 7-də Rusi-
ya Federasiyası ilə Ukrayna arasında 
əsirlərin “hamının-hamıya” mübadiləsini 
yüksək insanpərvərlik aktı kimi təqdir edir 
və bu humanizm nümunəsinə uyğun ola-
raq, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 
əsir-girovların eyni prinsip əsasında qısa 
müddətdə azad edilməsinə tərəfdar oldu-
ğunu bir daha bəyan edir.
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