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Bərpa və quruculuq işlərinin miqyası və 
vüsəti  heyranlıq doğurur

Azərbaycan Prezidentinin 
regionda baş verən proseslər, 
eləcə də işğaldan azad edilən 
bölgələrimizin parlaq gələcəyi 
ilə bağlı olduqca dəyərli 
fikirləri, verdiyi tapşırıqlar, 
irəli sürdüyü vəzifələr ölkə 
ictimaiyyətinin ən müxtəlif 
təbəqələrinin nümayəndələri, 
o cümlədən sadə əmək 
adamları, mütəxəssislər 
tərəfindən dərin razılıq hissilə 
qarşılanıb. Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyi 4 saylı rabitə xidmətləri 
mərkəzinin mühəndisi, 
təcrübəli rabitə işçisi, əslən 
 Qarabağdan olan Rafiq Yusi-

fov bu barədə düşüncələrini 
bizimlə bölüşərkən dedi: 

–Mən möhtərəm 
 Prezidentin və birinci xa-
nımın  Kəlbəcər və Laçın 
rayonlarına səfərlərini 
televiziyadan böyük maraqla 
izlədim. Dərhal qeyd etməyi 
özümə borc bilirəm ki, bu 
qəbildən olan səfərlər hər 
dəfə ölkə vətəndaşlarında 
dərin məmnunluq hissləri 
doğurur. Ağlı kəsən hər kəs 
görür ki, dövlətimizin başçısı 
 Qarabağımızın, bütövlükdə 
Azərbaycanın davamlı inki-
şafı və tərəqqisi üçün son 
dərəcə böyük, əhəmiyyətli və 

düşünülmüş işlər görür. 
Bu böyük və gərgin işləri 

yalnız xalqını, dövlətini son-
suz məhəbbətlə sevən, bütün 
şüurlu həyatını ölkəsinin 
xoşbəxt, firavan gələcəyinə 
həsr edən bir siyasətçi 
həyata keçirə bilər. Xalqımı-
zın sevimli lideri, Prezident 
İlham Əliyev məhz çağdaş 
dünyanın belə görkəmli 
dövlət xadimlərindəndir. 
Azərbaycan xalqı buna görə 
öz müdrik liderinə tamamilə 
inanır və güvənir. 

Azərabycan İkinci 
 Qarabağ müharibəsində 

öz ərazi bütövlüyünü təmin 
edərək, möhtəşəm tarixi 
uğura imza atmışdır. Bu 
Tarixi Zəfər müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin 
yüksək qətiyyəti, rəşadətli 
Azərbaycan Ordusunun 
qeyri-adi şücaəti, xalqla 
dövlətin sarsılmaz birliyi 
sayəsində mümkün olmuş-
dur. Azərbaycan xalqı bundan 
sonra hər zaman öz dahi 
Prezidentinin ətrafında sıx 
birləşəcəkdir! 

Bu gün xalqımız  Prezident 
İlham Əliyevin müdrik 
rəhbərliyi altında işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə 
inanılmaz dərəcədə nəhəng 
işlər görür. Həmin ərazilərdə 
həyata keçirilən işlərin miqya-
sı və vüsəti hər kəsi heyran 
edir. Təsadüfi deyil ki, indi 
hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
Qarabağdakı bərpa və quru-
culuq işlərində iştirak etməyi 
özünə şərəf sanır. Eşidib, 
biləndə ki, həmin bölgələrdə 
yaxınlardan, dostlardan artıq 
kimlərsə işləyir, çalışır, öz 
töhfəsini verir, adam yaxşı 
mənada qibtə hissi keçirir. 

Mən özüm Füzuli 

 rayonunun Əhmədalılar 
kəndindənəm. Bu gün bütün 
Qarabağda olduğu kimi, 
Füzuli rayonunun kənd 
və qəsəbələri də yenidən 
qurulur. Ermənilər Qarabağa, 
təxminən, 30 il qabaq işğalçı 
kimi gəlmişdilər. Ötən ilin 
payızında, 44 günlük savaş 
günlərində Azərbaycanın igid 
əsgər və zabitləri qarşısından 
qaçan düşmən bu torpaq-
larda hər şeyi dağıtmağa və 
yandırmağa, özündən sonra 
salamat bir bina qoymamağa 
cəhd edirdi. Azərbaycanlılar 
isə bu gün həmin torpaqlar-
da yenidən böyük həvəslə, 
şövqlə qurub-yaradırlar. 
Demək istədiyim budur ki, 
bu torpaqlar bizim ata-baba 
torpaqlarımızdır. Ona görə 
buranın hər bir qarışı bizim 
üçün əziz və müqəddəsdir! 

Bu, möhtərəm 
 Prezidentin müharibədən 
sonra Kəlbəcərə ilk səfəridir. 
Əminəm ki, ən yaxın vaxt-
da kəlbəcərlilər, laçınlılar, 
cəbrayıllılar, füzulililər və 
digər bölgələrimizdən olan 
köçkünlər doğma ata-baba 
yurdlarına qayıdacaqlar, bu-
rada xoşbəxt və firavan həyat 
sürəcəklər. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti” 

Məlumat üçün bildirək ki, 
Ömər müəllim bütün yaradıcılığını 
Azərbaycanda heykəltəraşlığın 
inkişafına həsr etmişdir. O, 
incəsənətin ən mürəkkəb 
növünü seçəndə bəlkə də nə 
vaxtsa məşhurlaşmaq barədə 
düşünməmişdi. Sadəcə, daxilindəki 
qüvvənin təsiri altında bu dünyadakı 
gözəlliyin axtarışına çıxıb, onu 
tapmaq, yenidən yaratmaq istəyib. 

Xalq rəssamı deyir ki, mən 
heykəltəraşlığa yeni  başlayanda 
Azərbaycanda demək olar ki, 
heykəltaraş yox idi. Müsəlman 
ölkələrində də qrafika, miniatür sənəti 
inkişaf etsə də, heykəltəraşlıq sənəti 
zəif idi. 7-ci sinfi bitirdikdən sonra 
Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbinə 
daxil oldum. 6 il Leninqradda 
Rəssamlıq Akademiyasında oxudum. 
Sonra Bakıya qayıtdım və işlədim. 
Xeyli mükafat almışam, yetərincə 
diqqət görmüşəm. Cəlal Qaryağdı, 
Fuad Əbdürrəhmanov, Hüseyn 
Əhmədov, Zivər Məmmədovadan 

sonra gənclər gəldi – mən və Zivər 
xanımın oğlu Tokay Məmmədov, 
Mirələsgər Mirqasımov. Sayımız çox 
az idi, amma çox işləyirdik.

Sənətkar təəssüf hissi ilə qeyd 
edir ki, bəzi sənət əsərləri siyasətin 
qurbanı olub: "Min əziyyət və sevgi 
ilə hər hansısa bir liderin, ictimai 
xadimin heykəlini hazırlayırıq. Sonra 
dövr dəyişir və həmin heykəllər məhv 
edilir. Biz müəlliflərə olduqca pis təsir 
edir. Məsələn, Sovet dönəmini təbliğ 
edən filmlər çəkilir, poemalar yazılır. 
Amma həmin filmlər efirdə nümayiş 
olunur. Bu, tarix kimi qəbul edilir. 
Amma heykəllər siyasi proseslərin 
qurbanı olur və heykəllər məhv edilir. 
Yaxşı olardı ki, sənətə hörmət naminə 
o heykəllər qorunsun, o formada 
məhv olunmasın".

"Bu sənətə başladığım gündən 
indiyədək boş dayanmamışam", 
– deyən həmsöhbətim xarici 
ölkələrdə yaratdığı əsərlərdən 
bəhs etdi: "Arzuladığım elə bir əsər 
yoxdur. İstədiyim hər mövzuda 

heykəllər hazırlamışam. Təkcə 
Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə 
də xeyli çalışmışam. Xüsusən də 
Mərkəzi Asiya ölkələrində. Bundan 
başqa, Vyanadakı Dunay parkında 
Üzeyir Hacıbəylinin büstü, Cənubi 
Koreyanın açıq səma altındakı 
məşhur muzeyində ucaldılan 
"Parçalanmış Vətən", Ukraynada 
Sapun dağında Azərbaycanın 77-ci 
diviziyasının xatirəsinə ucaldılmış 
abidə, Türkiyənin Qars şəhərində 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
möhtəşəm abidəsi, Bilkənddə İhsan 

 Doğramacının heykəlini misal 
göstərmək olar".

Həmsöhbətim onu da bildirdi ki, 
bəzən bir layihə üzərində aylarla 
hazırlaşır. Layihə hazırlanır, hansısa 
siyasi məsələyə görə heykəlin 
ucaldılması təxirə düşür. Məsələn, 
Osmanlı İmperiyasının sultanlarından 
olan Sultan II Mehmetin heykəlinin 
hazırlanması ilə bağlı İstanbul Böyük 
Şəhər Bələdiyyəsinin başqanı Kadir 
Topbaş bəy mənə sifariş verdi və 
layihəni qəbul etdi, müqavilə bağladı. 

2017-ci ildə Topbaş vəzifədən 
getdi. Həmin layihə batdı. Yeni 
gələn mer həmin heykəli istəmədi. 
Azərbaycanda da belə bir hadisələr 
yaşanıb. Biz Dədə Qorqud parkının 
layihəsini hazırladıq. Amma tamamilə 
başqa bir layihə üzərində tikildi.

Xalq rəssamı şəhərimizdəki 
heykəl lə rin vəziyyətindən danışarkən 
onların restavrasiyasına da toxundu: 
"Restavrasiya deyəndə götürüb onu 
yenidən tikirlər. Olmaz belə. Heykəl, 
abidə gərək öz qədimliyini saxlasın. 
Abidələrə çox həssas yanaşmaq 

lazım dır. Bir dəfə Səttar Bəhlulzadənin 
qohumu gəldi ki, Əmircan kəndində 
ucalan heykəli, hansı ki, onu mən 
hazır lamışdım, qızılı rəngə boyayıblar. 
Bu, çox böyük itkidir. Artıq onun tarixiliyi 
itib. Onu bərpa etmək mümkün deyil. 
Əlaqədar qurumlar gərək bununla 
məşğul olsunlar. Heç nəyə ehtiyac 
yoxdur. Sadəcə, su ilə yusunlar, kifayət 
edər".

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Görkəmli heykəltəraş, akademik  Ömər Eldarov Xalq artisti, 
akademik Arif Məlikovun heykəli üzərində işləyir. Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsi, böyük 
bəstəkar, SSRİ Xalq  artisti, Dövlət mükafatı laureatı, akademik 
Arif Məlikovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında sərəncam 
imzalayıb. Sərəncama uyğun olaraq Bakıda bəstəkarın heykəlinin 
qoyulması nəzərdə tutulab. Ömər mülim bizimlə söhbətində 
bildirdi ki, heykəlin qoyulacağı yer seçilib və təsdiqlənib. Heykəl 
Milli Konservatoriyanın bağında, binanın yaxınlığında ucaldılacaq. 
Abidə üzərində işə başlamışam. Gözləyirdim ki, yer təsdiqlənsin, 
ondan sonra layihə hazırlansın. Çalışacağam ki, heykəl orjinal 
olsun və başqalarına bənzəməsin.

Ömər Eldarov: SSRİ Xalq artisti 
Arif Məlikovun heykəli üzərində 
böyük həvəslə işləyirəm

ÜST: Vaksinlərin 75 faizi 10 ölkəyə gedir, 
bu ədalətsizlik insanlıq üçün bir utancdır 

Ü
mumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru 
Tedros Adhanom Qebreyesus keçirdiyi brifinqdə 
bildirib ki, vaksinlərin 75 faizi 10 ölkəyə gedir,  
bu ədalətsizlik insanlıq üçün bir utancdır.

Tedros Adhanom Qeb-
reyesus dünya ölkələrinə 
əlavə vəsaitə ehtiyac olduğu 
barədə də çağırış edib. O, 

qeyd edib ki, hazırda   "Delta" 
ştammının yayılmasına 
qarşı mübarizədə Strateji 
Hazırlıq və Müdaxilə Planı 

həyata keçirilir, lakin plan 
üçün təcili olaraq 1 milyard 
dollar vəsait xərclənməlidir: 
"COVID-19-un "Delta" 
variantının yayılmasını 
azaltmaq üçün aparılan 
fəaliyyət nəticəsində vaksi-
nasiyanın zəif aparıldığı və 
tibbi ləvazimatların məhdud 
sayda olduğu bölgələrdə 
ölüm sayının artmasının 
qarşısını ala bilmişik. Lakin 
zəngin ölkələr qüvvətləndirici 
doza planlarını müvəqqəti 
təxirə salmalıdırlar. Dünyada 
mövcud olan vaksinlərin 75 
faizi 10 ölkəyə gedir və aşağı 
gəlirli ölkələrdə əhalinin 
sadəcə 2 faizi peyvənd oluna 
bilir. Peyvənd bölgüsündə 
ədalətsizlik insanlıq üçün bir 
utancdır".

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 
3614 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son 
sutkada 3614 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1114 nəfər müalicə olunaraq 

sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 23 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 380 min 918 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 342 min 256 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 min 231 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 33 min 431 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15 min 786, 
bu günə qədər isə ümumilikdə 4 milyon 268 
min 668 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının  
Dövlət Turizm Agentliyi 
Azərbaycan Turizm və 

Menecment Universiteti
2021/2022-ci tədris ilində aşağıdakı ixtisaslar 
üzrə əlavə təhsil almaq üçün qəbul elan edir:

• Turizm işinin təşkili
• Turizm bələdçiliyi
• Menecment 
• Marketinq
• Maliyyə
• Qida mühəndisliyi
• Nəqliyyatda servis (nəqliyyat 

növləri üzrə)
• Sosial iş
• Muzeyşünaslıq, arxiv işi və 

abidələrin qorunması
• Beynəlxalq münasibətlər
• Dövlət və bələdiyyə 

idarəetməsi.
Əlavə ixtisas təhsili almaq üçün 

əvvəlki ali təhsili və ya hazırda 
işlədiyi vəzifəsi seçdiyi ixtisasa 
uyğun gələn şəxslər ATMU-nun 
müəyyənləşdirdiyi qaydaya əsasən 
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

Əlavə ixtisas almaq istəyənlər 
aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

• təhsil müəssisəsi rəhbərinin 
adına ərizə;

• ali təhsil haqqında sənədin 
(diplomun) notarial qaydada təsdiq 
edilmiş surəti və qiymət kitabçasın-
dan çıxarış;

• əmək kitabçasından çıxarış;
• şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
• 3x4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil.
Sənədlər 2021-ci il  avqustun 

20-dən sentyabrın  20-dək həftənin 
I-V günləri saat  9.00-15.00 arası 
ATMU-nun əsas  korpusunda qəbul 
edilir.

Əlavə ali təhsil almaq üçün 
ATMU-ya sənədlərini təqdim et-
miş şəxslərlə ATMU-da yaradı-
lan komissiya müsahibə aparır. 
Müsahibədən uğurla keçənlər 
seçdikləri əlavə təhsil ixtisası 
üzrə əlavə bakalavr təhsili alan 
tələbələr sırasına qəbul edilirlər. 
Əlavə bakalavr təhsili almaq şan-
sı qazanmış və tələbələr sırasına 
qəbul edilmiş şəxslər əvvəlki ali 
təhsil ixtisaslarının uyğunluğundan 
asılı olaraq müvafiq təhsilə qəbul 
edilir və onlar üçün təhsil müddəti 
müəyyənləşdirilir.

Təhsil Azərbaycan və rus 
dillərindədir.

Xaricdə təhsil almış şəxslər ikinci 
ali təhsil almaq üçün Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyində 
müvafiq prosedur (nostrifikasiya) 
keçməklə şəhadətnamə aldıq-
dan sonra sənədlərini təqdim edə 
bilərlər.

Təhsil ödənişlidir. Təhsil 
haqqı ixtisaslara uyğun olaraq 
müəyyənləşdirilir.

AZ 1072, Bakı şəhəri, 
K.Rəhimov küçəsi 822/23-cü 
məhəllə  

 Telefon- (+99412) 012 
5644233(daxili: 125), (+99412) 012 
5645411.

Email: info@atmu.edu.az
URL: www.atmu.edu.az

Azərbaycan Turizm və  
Menecment Universiteti 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
“Evolis pebble 4” tipli printerin kartriclərinin  

(original) (R3011) alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir 

Maraqlanan təşkilatlar 
+994552217379 nömrəli 
telefonla əlaqə  saxlaya 
bilərlər. Kotirovka 

 sorğusunda iştirak etmək 
üçün sənədlər 1 sentyabr 
2021- ci il saat  11.00-dək 
qəbul olunur. 

Ünvan-Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Koroğlu 
Rəhimov küçəsi 822/23-cü 
məhəllə.

Məlum olduğu kimi, bu il avqustun 16-da 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar. 
Dövlətimizin başçısı hər iki rayonda bir çox 
infrastruktur obyektlərinin təməlqoyma 
mərasimlərində iştirak edib və keçirilən 
tədbirlər zamanı dərin məzmunlu çıxışlar 
etmişdir. 

 ABŞ alimlərinin yeni tədqiqatı: termonüvə birləşməsi
Qeyd edək ki, yeni tədqiqatın 

əsas məqsədi çox yüngül iki nüvəni 
birləşdirərək daha ağır nüvə meyda-
na gətirmək və bu zaman meydana 
gələn enerjidən istifadə etməkdir. 
Amma bunu təcrübə ilə əldə etmək 
olduqca çətindir. Çünki nüvələr 
müsbət elektrik yükü daşıyır və 
bir-birlərinə yaxınlaşmaq istəyəndə 
böyük qüvvə ilə bir-birlərini itələyirlər.

Bunların birləşməsini təmin 
etmək üçün aralarındakı itələmə 
qüvvəsindən daha böyük qüvvədən 
istifadə edilməlidir. Lazım olan 
kinetik enerji 20-30 milyon dərəcəlik 
temperatura bərabərdir. Bu, çox 
yüksək temperaturdur və indiyədək 
termonüvə reaksiyasına girən 
maddəni daşıyan heç bir bərk 
məmulat bu temperatura tab gətirə 
bilməyib. Termonüvə reaksiyaları 
Günəşdə hər an təbii şəkildə baş ve-
rir. Günəşin temperaturu və işığı hid-
rogen nüvələrinin birləşərək heliuma 
çevrilməsi və nəticədə itən maddənin 
əvəzinə enerji hasil olması ilə meyda-
na gəlir. Günəş saniyədə 564 milyon 
ton hidrogeni 560 milyon ton heliuma 
çevirir. Yerdə qalan 4 milyon ton qaz 
maddəsi isə enerjiyə çevrilir. Yerdəki 
canlılar aləmi üçün həyati əhəmiyyətə 
malik günəş enerjisini meydana 
gətirən bu hadisə milyonlarla ildir ki, 
fasiləsiz davam edir.

Təcrübə nəticəsində ayrılan enerji 
ilə ötürülən enerjinin sintezi zamanı 
"alovlanma" yaranıb. Günəşə ener-
ji verən termonüvə birləşməsinin 
istifadəsi sonsuz enerji mənbəyinə 
çevrilə bilər.

Əməliyyat məhdudlaşdırma füz-
yonu adlanan bu prosesdə, dünyanın 
ən yüksək enerji nümunəsi olan NIF 
lazerindən 192 şüa, hidrogen elemen-
tinin fərqli formaları olan deuterium və 
trityum olan noxud ölçülü bir kapsula 
yönəldilib. Bu, yanacağı qurğuşun 
sıxlığından 100 qat artıq sıxlaşdırır 
və 100 milyon selsiyə qədər qızdırır. 
Bu şərtlər termonüvə birləşməsini 
başlamağa kömək edir.

NIF-ə ev sahibliyi edən Lavrence 
Livermore Milli Laboratoriyasının 
fiziki Debbie Callahan bildirib ki, 
bu birləşmə termonüvə enerjisinin 
alınmasında böyük bir irəliləyişdir. 
Mərkəzin həmtəsisçisi Prof Ce-

remy Çittenden də elmi təcrübəni 
termonüvə enerjisi istehsalında 
nailiyyət kimi qiymətləndirib. NIF elm 
adamları "sintez plazma" adlandır-
dıqları termonüvə əldə etdiklərinə 
inanırlar. Burada sintez reaksiyası 
özü sintez üçün istilik verir. Prose-
sin özünü təmin etməsi çox vacib 
yenilikdir.

Dr Callahan qeyd edib ki,  özünü 
davam etdirən yanğın yüksək 
məhsuldarlıq üçün zəruridir: “Yanma 
dalğası çoxlu termonüvə birləşmə 
enerjisi əldə etmək üçün yüksək sıxlı-
ğa malik yanacağa yayılmalıdır”.

Alimlər növbəti addım olaraq 
təcrübənin təkrarlanmasını planlaşdı-
rırlar. Təkrar təcrübələr ekspremental 
elm üçün vacibdir. Tədqıqatçılar 
bildiriblər ki, təkrar təcrübələr za-
manı termonüvə enerjisində hansı 
dəyişikliklərin yaranacağını öynərək 
bundan sonra elmi nailiyyəyimizi 

artıracağıq: “Əgər biz yanacağın 
uzun müddət yanmasını təmin 
etməyi həll edə bilsək, alov ilə daha 
yüksək termonüvə enerjisinə nail ola 
biləcəyik”.

Mövcud nüvə enerjisi parçalanma 
adlanan bir prosesə əsaslanır, burada 
daha ağır kimyəvi maddələr parçala-
nır yüngül kimyəvi element yaranır. 
NIF Araşdırma İnstitutu yenilik olaraq, 
iki yüngül elementi bir araya gətirərək 
daha ağır nüvə enerjisi əldə edir. 

“National Ignition Facility” Araşdır-
ma İnstitutu nüvə enerjisi sahəsində 
lazer gücünün tətbiqində ilk 
təcrübələrə   2010 -cu ilin oktyabrında 
başlayıb. Mərkəzin digər funksiyası 
Amerikanın nüvə silahı ehtiyatının 
təhlükəsizliyini və etibarlılığını təmin 
etməkdir. 

Leyla RƏŞİD, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Livermore şəhərindəki “National 
Ignition Facility” Araşdırma İnstitutu nüvə birləşməsi 

tədqiqatında çoxdankı hədəfinə çatmaq ərəfəsindədir. “Xalq qəzeti” 
NIF Araşdırma İnstitutunun rəsmi saytına (llnl.gov) istinadən xəbər 
verir ki, NIF-in tədqiqatçıları hidrogen yanacağının qızdırılması 
və sıxılması üçün güclü lazerdən istidadə edərək yeni termonüvə 
birləşməsi əldə edib.
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