
Nizami Muzeyində ulu öndər 
Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

Tədbiri giriş sözü ilə açan muzeyin 
direktoru, akademik Rafael Hüseynov 
görkəmli dövlət xadiminin Azərbaycan 
tarixində əvəzsiz rolundan bəhs edib. 
Bildirib ki, Heydər Əliyev Azərbaycan 
millətini tarix içərisində irəliləyən güclü 
xalqa çevirmək, Azərbaycan adını dün-
yada təsdiqlətmək istiqamətində mühüm 
işlər görüb.

Bu gün Azərbaycanın tarixindəki ən 
xoşbəxt günləri yaşadığını vurğulayan 
Rafael Hüseynov artıq ulu öndər Heydər 
Əliyevin ən böyük arzusunun reallaşdı-
ğını, torpaqlarımızın işğaldan azad edil-
diyini və müasir Azərbaycan dövlətinin 
qurucusunun ruhunun şad olduğunu 
söyləyib: “Unudulmaz Heydər Əliyev 
vəfatından az öncə Azərbaycan xalqına 
ünvanladığı məktubda İlham Əliyevə 
özü qədər inandığını, həyata keçirməyə 
imkan tapmadığı bütün məsələləri məhz 
İlham Əliyevin həll edəcəyinə ümid 
bəslədiyini yazmışdı. Tarix ulu öndərin 
bu sözlərinin həqiqətini sübuta yetirdi. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı 
dünyada söz sahibi olan güclü, inkişaf 
edən, nüfuzlu bir dövlətə çevirdi və o, 
xalqımızın illərdən bəri ən ağır prob-
lemi olan Qarabağ düyününü açmağa 
müvəffəq oldu. Heydər Əliyevinsə bu 
böyük qələbəyə gələn yolda zəhmətləri, 
səyləri az olmamışdı. Səbəbsiz deyil 
ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin Preziden-
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğan möhtəşəm 
Qələbə paradımızda ən ilklərdən biri 
olaraq ulu öndərin adını ehtiramla andı”.

Daha sonra videokonfransda mu-

zeyin elmi işlər üzrə direktor müavini, 
professor Xatirə Bəşirlinin “Heydər 
Əliyev: Şuşasız Qarabağ, Qarabağ-
sız Azərbaycan yoxdur” adlı məruzəsi 
dinlənilib. Alim bildirib ki, hələ  1967-ci 
ildə ilk dəfə Şuşa şəhərini ziyarət 
edən Heydər Əliyev şəhərin ermənilər 
tərəfindən əsrin əvvəllərində yandırılıb 
dağıdılmış məhəllələrində, kəndlərində 
olub. Bu səfərin üzərindən çox vaxt 
keçmədən dövlət başçısı həm Şuşa-
da, həm də bütövlüklə Qarabağda 
milli ruhun dirçəldilməsi, şəhərin tarixi 
simasının yenidən qurulması üçün 
önəmli qərarlara imza atıb. Xatirə Bəşirli 
onu da vurğulayıb ki, məhz bu addım-
lardan sonra Şuşada bir çox elm və 

mədəniyyət xadimlərinin ev-muzeyləri, 
məzar yerləri bərpa edilib. Ulu öndərin 
diqqət və səylərinin nəticəsi olaraq 
1977-ci ildə Şuşa şəhəri tarix-memarlıq 
qoruğu elan edilib.

Tədbirdə muzeyin Beynəlxalq 
əlaqələr və komparativistika şöbəsinin 

müdiri, professor Şəfəq Əlibəyli 
“Əbədi miras: Heydər Əliyev siyasəti” 
mövzusunda çıxış edərək ümum-
milli liderin anım günü münasibətilə 
Türkiyə mətbuatında yer almış fikirləri 
səsləndirib. Qeyd edib ki, Heydər Əliyev 
Türkiyə sevdalısı olduğunu hər za-
man çıxışlarında dilə gətirib, atdığı hər 
addımda həm Azərbaycanın, həm də 
Türkiyənin mənafelərini qoruyan lider 
olub. Onun  “Biz bir millət, iki dövlətik”  
ifadəsi, bu gün Azərbaycan və Türkiyə 
üçün nəsildən-nəslə ötürülən atalar 
sözünə çevrilib.

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə 
bağlı “Həmişə ön cərgədə olan ulu öndər” mövzusunda 
videokonfrans keçirilib.

Bölgələrdə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

Gəncə
Gəncədə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin əziz xatirəsi yad edilib. Gəncə 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi 
Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş 
konsulu Zeki Öztürk, Gəncədə səfərdə 
olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
Azərbaycandakı nümayəndəsi və ofis 
rəhbəri Hande Harmancı və digər 
rəsmilər ulu öndərin şəhərin baş 
meydanında ucaldılmış abidəsi önünə 
gül dəstələri düzmüş, xatirəsini dərin 
ehtiramla anmışlar. 

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə 
respublikamızın elə bir  bölgəsi olmayıb 
ki,  ulu öndər ora bir neçə dəfə səfər 
etməsin. Bu baxımdan Azərbaycanın 
ikinci sənaye və mədəniyyət mərkəzi 
olan Gəncə də böyük şəxsiyyətin daim 
diqqət və qayğı göstərdiyi  şəhərlərdən 
olub. Gəncənin intibah dövrü məhz 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi vaxtına 
təsadüf edir. 

Heydər Əliyev Gəncəyə 8 işgüzar 
səfər edib. Bu səfərləri iki mərhələyə 
ayırmaq olar. Mərkəzi Komitənin 
birinci katibi işlədiyi 1969-1982-ci illər 
və müstəqil Azərbaycanın Prezidenti 
olduğu 1993-2003-cü illər.  İlk səfər 
1970-ci ildə baş tutub. Növbəti səfər 
1977-ci ilə təsadüf edir. Daha iki səfər 
isə 1980-ci ildə reallaşıb. Heydər Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
seçildikdən sonra da ilk işgüzar səfərini 
Gəncəyə edib. 1993-cü ildə ümummilli 
lider Gəncəyə iki dəfə gəlib:  iyunun 
10-da və  dekabrın 13-də. 2000-ci il may 
ayında Heydər Əliyevin Gəncəyə iki 
günlük səfəri də olub. Ümummilli liderin 
Nizami yurduna son səfəri isə 2002-ci 
ilin sentyabrına təsadüf edir. 

Şəhərin bugünkü inkişaf dinamikası 
onu deməyə əsas verir ki, ulu öndərin 
müəyyən etdiyi uğurlu iqtisadi siyasət 
bütün ölkədə olduğu kimi, Gəncədə də 
uğurla icra edilir.  

Qeyd edək ki, ölkədə tətbiq edilən 
xüsusi karantin rejiminin qaydala-
rı nəzərə alınaraq sakinlər anım 
mərasimində iştirak etməyiblər. Bununla 
belə şəhərdə fəaliyyət göstərən idarə, 
müəssisə və təşkilat rəhbərləri və həmin 
kollektivlərin az sayda nümayəndələri 
gün ərzində Gəncənin baş meydanına 
gəlmiş, ulu öndərin abidəsini ziyarət 
etmişlər.

 Lənkəran

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə 
cənub bölgəsinin, xüsusilə də Lənkəran 
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı-
na müstəsna qayğı göstərmişdir. Bu 
misilsiz xidmətləri hər zaman yüksək 
dəyərləndirən lənkəranlılar unudulmaz 
dahi şəxsiyyətin xatirəsini daim əziz 
tutur, ehtiramla yad edirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
müdrik rəhbərliyi ilə rəşadətli ordu-
muzun Vətən müharibəsində erməni 
faşistləri üzərində qazandığı parlaq 
qələbənin sevinci yaşanan Lənkəranda 
ümummilli liderin vəfatının 17-ci ildönü-
mü ilə əlaqədar olaraq anım tədbirləri 
keçirilib. Bu münasibətlə dekabrın 12-də 
Lənkəran şəhərində Heydər Əliyev 
xatirə parkında ulu öndərin əzəmətli 
abidəsi ziyarət olunub. Lənkəran ŞİH 
başçısı Taleh Qaraşov, icra apara-
tının rəsmiləri, hüquq-mühafizə or-

qanlarının, ictimai-siyasi təşkilatların 
rəhbərləri, RİİB-in könüllüləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri pandemiya ilə əlaqədar 
karantin qaydalarına uyğun olaraq 
təmas məsafəsi saxlamaqla ulu öndərin 
abidəsi qarşısına gələrək önünə tər 
çiçəklər düzüb, dahi rəhbərin xatirəsini 
ehtiramla yad ediblər.

Lerik

Konfransda Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının (YAP) Lerik rayon təşkilatının 
sədri Cəlil Baxşıyev, Milli Məclisin de-
putatı İqbal Məmmədov, ərazi ilk partiya 
təşkilatı sədrləri, YAP fəalları iştirak 
ediblər.

Tədbirin əvvəlində ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib. Sonra YAP rayon 
təşkilatının sədri Cəlil Baxşıyev  məruzə 
ilə çıxış edərək, müasir Azərbaycan 
dövlətinin banisi, görkəmli dövlət xadimi 
Heydər Əliyevin zəngin həyatı və siyasi 
fəaliyyətindən, onun xilaskarlıq missi-
yasından söhbət açıb. Bildirib ki, istər 
1969-1982-ci illərdə ölkəyə rəhbərliyi 
dövründə, istərsə də 1993-cü ildə 
hakimiyyətə qayıdışından sonra ömrünü 
doğma xalqının işıqlı gələcəyi naminə 
fəaliyyətə həsr edən ulu öndərin müdrik 
siyasəti bugünkü şanlı qələbənin və 
uğurların əsasını qoyub. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasi kur-
sunu davam etdirən Prezident, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev dahi şəxsiyyətin torpaqlarımızın 
azad edilməsi və ərazi bütövlüyümüzün 
bərpa olunması arzusunu yerinə yetirib.

Natiq daha sonra deyib: “Bu gün 
tariximizin məsuliyyətli, eyni zamanda, 
şərəfli dövrünün şanlı və qürurveri-
ci hadisələrinin şahidləriyik. Son 17 
ildə Azərbaycan Prezidentinin uğurla 
həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində 
Azərbaycanın ən yeni tarixi qızıl 
hərflərlə yazılır. Dövlətimizin başçısının 
siyasi uzaqgörənliyi, diplomatik bacarı-
ğı, hərbi-strateji dühası, uğurla həyata 
keçirdiyi iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini 
verir. Ölkə Prezidentinin təkcə sosial-iq-
tisadi və siyasi sahələrdə deyil, müa-
sir ordu quruculuğu istiqamətində də 
gördüyü böyük işlər danılmazdır. Ali Baş 
Komandan ordumuzun həm maddi-tex-
niki təminatının və döyüş qabiliyyətinin, 
həm də şəxsi heyətin peşəkarlıq 
səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində 
həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsidir 
ki,  27 il kağız üzərində qalan BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi 
Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən reallaşdı-
rıldı. Şanlı Azərbaycan Ordusu əks-
həmlə əməliyyatları ilə 30 ilə yaxın bir 
müddətdə Ermənistanın işğalında olan 
torpaqlarımızı azad etdi”. 

Bu möhtəşəm qələbə Azərbaycan 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin ulu öndərin 
siyasi kursunu uğurla davam etdirməsi, 
Silahlı Qüvvələrimizi  dünyanın ən 
güclü orduları səviyyəsinə yüksəltməsi 
nəticəsində mümkün olub. 

Məruzədən sonra çıxış edən Milli 
Məclisin deputatı İqbal Məmmədov, 
Qadınlar Şurasının üzvü Gültəkin 
Şıxəliyeva, Gənclər və İdman İdarəsinin 
rəisi Natiq İsaqov, Heydər Əliyev 
Mərkəzinin direktoru Hüsaməddin 

Abbasov  çıxış edərək ulu öndər Heydər 
Əliyevin tarixi xidmətlərindən, zəngin 
dövlətçilik irsindən bəhs ediblər. Natiqlər 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev başda olmaqla Azərbaycan 
xalqını, ordumuzu möhtəşəm qələbə 
münasibətilə təbrik edib, şəhidlərimizin 
əziz, əbədiyaşar xatirələrini ehtiramla 
anıb və qazilərimizə şəfalar diləyiblər.

Tovuz
Ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü 

ilə əlaqədar rayonun müxtəlif yerlərində 
xüsusi karantin rejiminin tələbləri 
gözlənilməklə ağacəkmə kampaniyası 
keçirilmişdir. Kampaniya Tovuz və Qovlar 
şəhərlərini, Düz Cırdaxan, Cəlilli və Aşağı 
Mülkülü kəndlərini əhatə etmişdir. Kampa-
niya zamanı 800-ə qədər şam, küknar və 
meyvə ağacları əkilmişdir.

Ağacəkmə kampaniyasına qatı-
lan rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Məmməd Məmmədov burada gənclərlə 
söhbət zamanı bildirmişdir ki, xalqımız 
tək bu gün deyil, hər zaman dahi insan 
Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad 
edir, onun ruhu qarşısında baş əyir.

M.Məmmədov əsası ulu öndər 
tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan Ordu-
sunun 44 günlük Vətən müharibəsində 
Müzəffər Ali Baş Komandanımızın 
rəhbərliyi ilə ölkəmizin qələbə və zəfər 
tarixini yazdığını xüsusi vurğulamış,  
möhtəşəm Zəfər paradımız və onun 
özəllikləri barədə danışmışdır.

Kampaniyada böyük ruh yüksəkliyi 
ilə iştirak edən gənclər ümummilli lideri-
mizin əziz xatirəsinə dərin ehtiramlarını 
nümayiş etdirmişlər.

Hamlet QASIMOV,  
Əli NƏCƏFXANLI,  

İ.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

müharibəsində Qələbəsi barədə məqalə dərc edilib

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, “44 günlük müharibə”, 
“27 illik işğalın nəticələri” 
yarımbaşlıqlarından ibarət 
olan yazıda Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin tarixi, BMT 
tərəfindən tanınan qanuni 
ərazilərimizin 20 faizinin 
işğala məruz qalması, bir mil-
yondan çox azərbaycanlının 
qaçqın və məcburi köçkünə 
çevrilməsi, Xocalı soyqırımı, 
İkinci Qarabağ müharibəsi 
zamanı Bərdə, Tərtər və 
Gəncə şəhərlərinin raket 
atəşinə tutularaq dinc in-
sanların qətlə yetirilməsi və 
müharibədə ordumuzun par-
laq qələbəsi barədə söhbət 
açılır. Məqalədə, həmçinin 
Fransanın Əlcəzairdə, 
Ermənistanın isə Xocalıda 
törətdikləri soyqırımları üzrə 
paralellər aparılıb.

Məqalədə qeyd olunub 

ki, 2020-ci ilin iyul ayında 
beynəlxalq əhəmiyyətli 
neft kəmərlərinin keçdiyi 
bölgələrimizə hücumlar edən 
Ermənistan “yeni ərazilər 

üçün yeni müharibə” kon-
sepsiyasını əsas tutaraq 
müharibə ritorikasını davam 
etdirdi. Lakin bu dəfə 1990-cı 
illərdən fərqli olaraq güc-
lü Azərbaycan Ordusu ilə 
rastlaşdı. Prezident, Silahlı 
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin 
əmri ilə Azərbaycan Ordusu 
əks-hücum əməliyyatları 
həyata keçirdi və qısa 
müddət ərzində dünya hərb 

tarixində qızıl səhifələr yaza-
raq öz torpaqlarını işğaldan 
azad etməyə müvəffəq oldu. 
Nəticədə, Ermənistan ordusu 
məğlubiyyətini anlayaraq 
Rusiya Federasiyasının 
vasitəçiliyi ilə təcili kapitulya-
siyaya imza atdı. Kapitulya-
siya nəticəsində işğal altında 
olan digər torpaqlar da 
Azərbaycana qaytarıldı.

Müəllif, həmçinin bildirib 
ki, Azərbaycan müsəlman 
ölkəsi kimi İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının ən fəal 
üzvlərindən biridir. Ərazicə 
kiçik olmasına baxmayaraq, 
Yaxın və Orta Şərqin aktual 
problemlərinin həllində fəal 
mövqe sərgiləyən, bundan 
əlavə, dünyanın mədəni 
arenasında, sülh missiyasın-
da rol alan ölkələrdən biridir. 
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 
2017-ci ildə İslam Həmrəylik 
Oyunlarına evsahibliyi edib, 
paytaxtı Bakı şəhəri 2009-cu 
ildə İslam Mədəniyyətinin 
paytaxtı seçilib. 1918-ci 
ildə müsəlman Şərqində ilk 
demokratik respublika kimi 
yaradılan Azərbaycan, eyni 
zamanda, qadınlara ilk seçki 
hüququ verən müsəlman 
ölkəsi kimi tarixə düşüb.

Əlcəzairin nüfuzlu “algeriescoop.com” xəbər 
portalında araşdırmaçı-jurnalist, “Xalq qəzeti”nin 
siyasət yazarı Anar Turanın müəllifi olduğu 
“Azərbaycan özünün Vətən müharibəsi tarixini 
yazdı” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub.

Ədliyyə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, əbədiyaşar lide-
rin nazirlikdəki büstü önünə 
gül səbəti qoyulub, əziz 
xatirəsi yad olunub.

Ədliyyə naziri Fikrət 
Məmmədov ümummilli lider 
Heydər Əliyevin zəngin 
dövlətçilik fəaliyyətindən 
bəhs edib, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
həlli istiqamətində mühüm 
xidmətlərindən danışıb. 
Nazir Azərbaycan Prezidenti, 
Müzəffər Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin 30 ildir 
Ermənistan tərəfindən işğal 
olunmuş torpaqlarımızı ordu-
muzun qəhrəmanlığı və xal-
qımızın həmrəyliyi sayəsində 

azad etməklə ulu öndərin 
ən ümdə vəsiyyətini şərəflə 
yerinə yetirdiyini vurğulayıb.

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin və Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın iştirakı ilə dekab-
rın 10-da keçirilmiş Zəfər 
paradının ölkəmizin hərbi, 
iqtisadi qüdrətini, ordumu-
zun gücünü və xalqımızın 
qələbə əzmini, eyni za-
manda, böyük lider Heydər 
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” 
şüarı ilə daim inkişaf edən 
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlı-
ğının sarsılmazlığını bir daha 
bütün dünyaya nümayiş etdir-
diyi, ulu öndərin uca ruhunun 
şad olduğu bildirilib.

Tədbirdə azad olmuş 
torpaqlarımızda Azərbaycan 

Prezidentinin rəhbərliyi ilə 
quruculuq işlərinə başla-
nıldığı, Birinci vitse-pre-
zident Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
rəhbəri olduğu və ulu öndərin 
ideyalarını layiqincə yaşa-
dan Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən dini abidələrimizin, 
məscidlərimizin bərpası 
üzrə layihə həyata keçirildi-
yi bildirilib, torpaqlarımızın 
dirçələcəyinə və orada 
həyatın tezliklə yenidən 
qaynayacağına əminlik ifadə 
olunub.

Dahi liderin yüksək 
dövlətçilik amallarına daim 
sadiq qalan ədliyyə işçiləri 
bu şərəfli yolda dövlətimizin 

başçısının ətrafında sıx 
birləşərək üzərlərinə düşən 
vəzifələri böyük əzm 
və məsuliyyətlə yerinə 
yetirəcəklərini söyləyiblər.

Anım günü ilə bağlı 
nazirliyin Heydər Əliyev 
muzeyində zəngin və ma-
raqlı ekspozisiyalarla tanışlıq 
olub, filmlər, eləcə də foto 
və videoslaydlar nümayiş 
etdirilib. Bu ərəfədə nazirli-
yin əməkdaşları tərəfindən 
müalicə alan hərbçilərimizə 
baş çəkilərək sovqatlar 
təqdim olunub, habelə ya-
ralıların və şəhid ailələrinin 
təminatına dəstək məqsədilə 
“YAŞAT” Fonduna ianələr 
edilib.

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi 
ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 17-ci 
ildönümü ilə əlaqədar dekabrın 12-də ədliyyə 
orqanlarında xüsusi karantin rejiminə əməl 
olunmaqla tədbirlər keçirilib.

Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi 
ədliyyə orqanlarında yad edilib

13 dekabr 2020-ci il, bazar 9

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti 2020.- 13 dekabr.- S.9.

USER 2
Машинописный текст




