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Mədəniyyət siyasətinin  
yeni strateji prioritetləri

Cənab İlham Əliyev bildirmişdir ki, 
milli-mədəni irs nümunələrinin tanıdıl-
ması fəaliyyətin əsas prioritetlərindən 
biri kimi qalmalıdır. Azərbaycan muğamı 
xalqın milli sərvətidir. Mövcud istiqamətdə 
UNESCO ilə əməkdaşlıq qarşılıqlı 
maraqlar əsasında davam etdirməlidir. 
Muğam sənəti bir neçə ölkədə mövcud 
olmasına baxmayaraq, Azərbaycan 
muğam sənətinin mərkəzidir. Ölkəmizin 
sözügedən statusu qorunmalıdır.

Əsas prioritetlər mədəni irsin qorunma-
sı, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada 
təbliği, gənc nəslin milli ruhda tərbiyə olun-
ması, istedadlı mədəniyyət xadimlərinin 
mükafatlandırılması zamanı obyektivliyin 
gözlənməsi, tarixi abidələrin qorunması 
məsələlərini əhatə edir. Eyni zamanda, 
azad edilmiş torpaqlarda görüləcək işlər, 
dini abidələrə xüsusi diqqət ayrılması da 
bu prioritetlərə daxildir. 

Görüşdə yararsız vəziyyətdə olan 
mədəniyyət ocaqlarının qısa müddət 
ərzində təftişinin aparılması, siyahıya 
alınması məsələsinə də diqqət yetirilib. 
Çünki vaxtilə dövlət tərəfindən qoru-
nan abidələrin siyahıları dəqiq tərtib 
edilməmişdir. Orada qərəzli yanaşma var 
idi. Bəzi binalar o siyahıdan çıxarılırdı ki, 
sonra onlar satılsın. Belə hallar da var. 
Kifayət qədər çox pozuntular var idi. Yəni, 
bu siyahılarla bağlı aparılan manipulya-
siyalar, əlbəttə ki, mədəni irsimizə çox 
böyük zərbə vurdu.

Azərbaycanın memarlıq əsərləri 
dünya səviyyəsində məşhurdur və 
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs 
Siyahısına salınıb. Qız qalası memarlıq 
nümunəsidir, təkrarolunmaz memarlığa 
malikdir. İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı, 
digər bölgələrimizdə yerləşən memarlıq 
abidələri göstərir ki, nə qədər zəngin 
memarlıq abidələrimiz var. Eyni zamanda, 
son illər ərzində müasir memarlıq əsərləri 
yaradılıb. Heydər Əliyev Mərkəzi dünyada 
seçilən memarlıq nümunələrindən biridir 
və bir çox reytinqlərdə və hesabatlarda 
bir nömrəli müasir memarlıq nümunəsi 
kimi qeyd edilir. Alov qüllələri də memarlıq 
nümunəsidir, həm Bakı şəhərinin rəmzi 

olan alovu əks etdirir, eyni zamanda, 
ölkəmizin sürətli inkişafını göstərir. Me-
marlıq baxımından çox uğurlu layihədir. 
Bölgələrdə müasir memarlıq abidələrinin 
sayı getdikcə artır.

Prezidentimiz bildirib ki, inşa oluna-
caq yeni infrastruktur Qarabağın bütün 
regionun mədəni mərkəzinə çevrilməsinə 
səbəb olacaqdır. Füzulidə beynəlxalq ae-
roport tikilir. Bu aeroportun tikilməsi xarici 
qonaqların Şuşaya dəvət edilməsi üçün 
imkanlar yaradacaq. Çünki oraya gəlib 
ondan sonra qısa müddət ərzində Şuşaya 
getmək mümkün olacaqdır.

Ölkənin beynəlxalq imicinə xidmət 
edən yeni mədəni layihələrin də real-
laşmasına start verilmişdir. 2021-ci il 
“Nizami Gəncəvi ili”dir. İlin elan olun-
ması dövlət tərəfindən Azərbaycan 
ədəbiyyatına və mədəni irsinə ayrılan 
yüksək diqqətinin təcəssümüdür. Dünya 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami 
Gəncəvinin yaradıcılığı hər zaman dünya 
şərqşünaslığının diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Bu il Şuşada Vaqif poeziya 
günləri və “Xarı bülbül” festivalı bərpa 
olunacaq. Bu cür tədbirlər bütün regionun 
mədəni brendinə çevriləcək. 

İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda 
muğam mərkəzləri yaradılacaq. Müharibə 
zamanı alban-xristian kilsəsinin təmirdən 
sonra açılışı olub. Rus-pravoslav kilsələri, 
sinaqoqlar, katolik kilsə, gürcü kilsələri, 
Bakıda yerləşən erməni kilsəsi – bütün 
bunlar dövlət tərəfindən qorunur.

Prezident, həmçinin bildirmişdir ki, 
aşıq sənəti unikal sənət növüdür və milli 
folklorumuz haqqında xəbər verən əsas 
mənbədir. Aşıq sənəti təkrarolunmaz 
sənətdir. Haqlı olaraq aşıq sənəti sırf 
Azərbaycan sənəti kimi qəbul edilir. 
Gənclərin milli incəsənətə, milli musiqiyə, 
muğam sənətinə böyük maraqla yanaşma-
sı təqdirəlayiq haldır və bu uğurlu təcrübə 
inkişaf olunmalıdır.

Tətbiqi sənət nümunələrinin inkişafı 
mədəniyyət siyasətinin qarşısında duran 
önəmli vəzifələrdəndir. Xalçaçılıq sənəti 
xalqımızın fəxr mənbələrindən biridir. 

Azərbaycanın tarixi memarlığı dünya 
səviyyəsində məşhurdur, unikaldır. 

Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların 
milli mədəniyyətinin qorunması strateji 
əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə yaşayan 
ermənilər bu ölkənin vətəndaşlarıdır. Bu 
gün Qarabağ bölgəsindəki ermənilər də 
ancaq Azərbaycan dövləti çərçivəsində 
normal yaşaya bilərlər. İşğal edilmiş 
torpaqlarda yaşayan erməni əhalisinin real 
sayı təqribən 60 min ətrafında idi.

Multikultural dəyərlərin qorun-
ması Azərbaycanın UNESCO ilə 
əməkdaşlığının əsas istiqamətlərindən biri 
olacaq. Azərbaycanın multikultural siyasəti 
bir çox ölkələr üçün örnəkdir. Bakıda 
səfərdə olan Roma Papası Fransiskin, İs-
lam Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbərlərinin 
bəyanatlarında bu fakt xüsusi vurğulanır. 
Ermənistan Azərbaycana qarşı mədəni 
soyqırımı törədib. Onları müsəlman 
əhatəsində olan sivilizasiyalı bir məkan 
kimi təqdim etməyə çalışan Qərb dairələri 
buna laqeyd qalmamalıdır. Ermənilər 
bütün qonşulara meydan oxuyur, əsassız 
torpaq iddiası irəli sürürlər. Ermənilər qon-
şu xalqların, xüsusən azərbaycanlıların 
musiqi, mətbəx ənənələrini oğurlayıblar. 
Azərbaycan torpaqlarını işğal etdikləri vaxt 
ermənilər altmışdan çox məscidi dağıdıb-
lar, buna heç kim reaksiya vermir. Heç bir 
beynəlxalq təşkilat Ermənistanı qınamır.

Mədəniyyət sahəsində beynəlxalq 
riyakarlıq bağışlanmazdır. Heç bir 
beynəlxalq təşkilat ermənilər tərəfindən 
dağıdılan müsəlman abidələri ilə maraq-
lanmır. Məscidlərimizi mənfur düşmən 
dağıdıb. Altmışdan çox məscid işğal 
edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda 
dağılıb və buna heç kim reaksiya vermir. 
Heç bir beynəlxalq təşkilat Ermənistanı 
qınamır. Bu gün Qarabağ bölgəsində 
yaşayan ermənilər də, əminik, bunu artıq 
başa düşürlər ki, onlar ancaq Azərbaycan 
dövləti çərçivəsində normal yaşaya 
bilərlər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Zaqatalanın 33 şəhidindən biri 

 Bu görüşlərin əsas məqsədi övlad-
larını, ailə başçılarını, qardaşlarını itirmiş 
ailələrin sosial vəziyyətlərinin diqqət 
mərkəzində saxlanılması, onların mənəvi-
psixoloji durumunun yüksəldilməsi, 
doğmalarını itirmiş ailələrin rifah halının 
daim ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev 
və dövlət tərəfindən hər cür dəstəklə əhatə 
olunduqlarını ailə üzvlərinə çatdırmaqdır.  
Bu cür ziyarətlərdə rayon rəhbəri Vətən 
müharibəsində şəhid olmuş 33 nəfər 
zaqatalalı hərbçinin hər birinin ailə üzvləri 
ilə görüşür, yaşayışı ilə tanış olur, ehtiyac 
və istəkləri ilə maraqlanır, hər ailəyə ərzaq 
yardımları göstərilir. 

Ziyarət olunan şəhidin ailə üzvlərinin 
hər biri Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin şəhid ailələri və müharibə 
əlillərinin rifahının yaxşılaşdırılma-
sı məqsədilə imzaladığı fərman və 
sərəncamlardan məmnunluq ifadə 
etdiklərini dilə gətirir, bu kateqoriyadan 
olan vətəndaşlara göstərilən diqqət və 
qayğıya görə ölkə başçımıza və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirirlər. Onlar 
dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi 
siyasi kursa birmənalı dəstək verdiklərini 
vurğulaylrlar. 

Xatırladaq ki, rayon rəhbəri son günlər 
Üçüncü Tala kənd sakini – Azərbaycan 
Prezidentinin sərəncamı ilə “Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanı” medalı ilə təltif 
olunmuş (ölümündən sonra) mayor 
Qaflanov Şıxamir Oruc oğlunun ailəsini 
ziyarət edib. 1986-cı il dekabrın 7-də 
anadan olan Şixamir evin sonbeşiyi idi. 

O, orta təhsilini kənd məktəbində alıb. 
2005-2006-cı illərdə Daxili Qoşunların 
Gəncə şəhərindəki hərbi hissəsinin xüsu-
si təyinatlı dəstəsində həqiqi hərbi xidmət 
keçib. Tərxis olunduqdan bir müddət 
sonra – 2007-ci ilin aprelində Şixamir 
yenidən ordu sıralarına qayıdaraq, Daxili 
Qoşunların müddətdən artıq hərbi xidmət 
qulluqçusu kimi Vətənə borcunu şərəflə 
yerinə yetirməyə başlayıb. 2008-ci ildə 
Daxili Qoşunların zabit hazırlayan Orta 
İxtisas Hərbi Məktəbinə daxil olan Şixa-
mir 2010-cu ildə bu hərbi təhsil ocağını 
müvəffəqiyyətlə bitirərək, leytenant hərbi 
rütbəsi alıb. Zabit kimi, ilk olaraq Daxili 
Qoşunların Zaqatala rayonundakı “N” 
saylı hərbi hissəsində fəaliyyətə başlayan 
Şixamir 2012-ci ilin oktyabrınadək burada 
müxtəlif bölmələrin tərkibində taqım və 
qrup komandiri vəzifələrində xidmət edib. 
Yüksək çalışqanlığı, bilik və bacarığı 
sayəsində qısa müddətdə hərbi hissə 
komandanlığının etimadını qazanmağa 
müvəffəq olub. Xidmət etdiyi dövrdə 
yüksək döyüş hazırlığı və nümunəvi 
xidməti ilə fərqlənən mayor Şixamir 
Qaflanov 3-cü dərəcəli “Hərbi xidmətdə 
fərqlənməyə görə”, 3-cü dərəcəli “Qüsur-
suz xidmətə görə”, eləcə də “Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi 
(1918-2008)” və “Azərbaycan Respubli-
kası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi (1918-
2013)” yubiley medalları ilə təltif edilib. 

Vətən qarşısında müqəddəs borcunu 
şərəflə yerinə yetirən zabit və qeyrətli 
Azərbaycan vətəndaşı kimi Şixamir Qaf-
lanovun ən böyük arzusu işğal altındakı 

torpaqlarımızın azadlığı və ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün bərpası idi. O, hərbi 
anda sadiq qalan vətənpərvər, mərd bir 
hərbi qulluqçu kimi, ən böyük arzusunun 
çin olması üçün qanından və canından 
keçməyə hər zaman hazır idi və keçdi 
də... 

Ermənistanın işğalı altında olan 
ərazilərin azad edilməsi üçün 2020-ci il 
sentyabrın 27-də başladığı müharibənin 
ilk günlərindən mayor Şixamir Qaflanov 
komandiri olduğu və “Bəbir” şərti adı ve-
rilmiş xüsusi təyinatlı dəstənin mərd hərbi 
qulluqçuları ilə birgə cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində erməni terrorçularının 
başına od-alov yağdırıb. Oktyabrın 19-da 
Füzuli --Xocavənd istiqamətində gedən 
döyüşlərdən biri Şixamirin son döyüşü 
oldu. Baş vermiş bu qanlı döyüşdə o, 
tabeliyində olan cəsur silahdaşları ilə birgə 
ermənilərin xeyli sayda canlı qüvvəsini 
və hərbi texnikasını məhv edərək, mü-
hüm strateji mövqeləri ələ keçirib. Lakin 
acı məğlubiyyətlə barışmaq istəməyən 
düşmən digər yüksəkliklərdə yerləşən 
postlarından itirdikləri mövqeləri snayper 
tüfənglərindən, iriçaplı silahlardan və 
minaatanlardan güclü atəşə tutub. Şiddətli 
döyüşlərin gedişində düşmən snayperinin 
açdığı atəş nəticəsində baş nahiyəsindən 
ağır yaralanan mayor Şixamir Qaflanov 
şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.

Sonda qeyd edək ki, 44 gün davam 
edən Vətən müharibəsində Azərbaycan 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali 
Baş Komandanı, qüdrətli sərkərdə İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordu-
muz düşmənin çoxsaylı texnika və canlı 
qüvvəsini məhv edərək, onları torpaqları-
mızdan qovub çıxartdı. “Dəmir yumruq”la 
başı əzilən düşmən Azərbaycan əsgəri 
qarşısında diz çökdü və kapitulyasiya 
aktını imzalamağa məcbur oldu. Vətən 
müharibəsində qazanılan Böyük Qələbə, 
təbii ki, Şixamir kimi qəhrəman şəhid və 
qazilərimizin canı-qanı bahasına əldə 
edilib. Şəhidlərimizin həyat və döyüş yolu 
hər birimiz üçün örnəkdir.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

ABŞ-ın “Eurasia Review” 
nəşrində “Cənubi Qafqazda sülh 
və təhlükəsizlik birgə fəaliyyətdən 
keçir” sərlövhəli məqalə dərc 
edilib. Məqalədə regionda sülhün 
qurulması üçün göstərilən səylərə 
nəzər salınır. Qeyd edilir ki, 1991-
ci ildə Ermənistanla Azərbaycanın 
müstəqillik əldə etməsindən 
sonra ilk dəfədir ki, (İkinci Qarabağ 
müharibəsindən sonra) onların 
arasında bütün iqtisadi və nəqliyyat 
əlaqələrinin açıla biləcəyinə böyük 
ümidlər yaranıb. 2021-ci il yanvarın 
11-də imzalanmış üçtərəfli Moskva 
bəyanatı məhz bunu nəzərdə tutur. 
Həmin sənədə əsasən, Rusiya, 
Azərbaycan və Ermənistanın 
müvafiq hökumət orqanlarına 
Naxçıvan dəhlizinin yaradılması 
üçün konkret təkliflər vermək, bu 
istiqamətdə irəliləmək tapşırılıb.
Tərəflər arasında ötən il noyabrın 
10-da imzalanmış bəyanatdan sonra 
cərəyan edən hadisələr göstərir ki, 
Bakı anlaşmanın yerinə yetirilməsi 
üçün həqiqətən əlindən gələni edir. 
O, bunu əməkdaşlıq prinsiplərinə 
əsaslanan davranışları ilə açıq 
şəkildə göstərir. 

Vurğulanır ki, Moskvada qəbul 
edilmiş sonuncu üçtərəfli bəyanata 

əsasən, Ermənistan – Azərbaycan 
münasibətlərində yeni səhifə 
açılmalı, regionda bütün iqtisadi və 
nəqliyyat əlaqələri bərpa olunmalı-
dır. Bu məqsədlə Mehri dəhlizindən 
istifadə də nəzərdə tutulur.

Məqalədə Azərbaycan tərəfinin 
10 noyabr bəyanatının əsir və girov-
larla bağlı 8-ci maddəsinə əsasən, 
erməni tərəfinə çox sayda cəsədi və 
hərbi əsiri təhvil verməsi, bəyanatın 
müddəalarına və sülhə sadiqlik 
nümayiş etdirməsi xüsusi  vurğulanır. 
Qeyd edilir ki, Ermənistan tərəfi 
əksinə, Bakının əməkdaşlıq 

prinsipinə əsaslanan bu davranışına 
qarşılıqlı cavab verməyib. Buna mi-
sal kimi, qeyri-qanuni məskunlaşmış 
erməni əhalinin Kəlbəcərdə geniş-
miqyaslı talançılığı, evləri dağıdıb 
yandırmaları, infrasturuktura, dini və 
mədəni abidələrə ziyan vurmaları, 
Xudavəng monastrından 800 illik 

tarixi olan dini freskaların sökülüb 
aparılması göstərilir.

Müəllif yazır: “Bütün yaşananlar-
dan sonra Azərbaycan Ermənistan 
vətəndaşlarının Gorus – Qafan 
yolundan istifadəsinə heç bir əngəl 
yaratmır. Məsələ ondadır ki, bu 
yolun bir hissəsi Azərbaycanın 
azad edilmiş ərazilərindən keçir. 
Erməni tərəfi isə yenə də Bakının 
bu konstruktiv addımını yüksək 
qiymətləndirməkdənsə, Gorus –
Qafan yolunda Azərbaycana aid 
yol nişanlarını dağıdır. Söhbət həm 

də üzərində Azərbaycan xəritəsinin 
təsvir olunduğu lövhədən gedir. 
Bu cür addımlar, şübhəsiz ki, 
düşmənçiliyi dərinləşdirir, iki dövlət 
arasında sülhün bərqərar olması 
şansını azaldır. Halbuki, söhbət 
xüsusilə sadə insanların ehtiyacları-
nın təminindən gedirsə, Azərbaycan 
tərəfi əməkdaşlıq prinsiplərinə 
əsaslanan ardıcıl addımlar atır”.

Məqalədə, həmçinin vurğulanır 
ki, Ermənistanda hələ də bu kövrək 
vəziyyəti pozmaqda maraqlı olan 
qüvvələr var. Buna nümunə kimi, 
Azərbaycanın Xocavənd rayonu-
nun azad edilmiş Hadrut qəsəbəsi 
ətrafındakı meşələrdə gizlənmiş 
erməni yaraqlılarına qarşı antiterror 
əməliyyatı keçirməsi qeyd edilir. 
Vurğulanır ki, onlar Laçın dəhlizi 
vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə 
noyabrın 10-da imzalanmış 
bəyanatdan sonra keçiblər.

“Eurasia Review” nəşri Cənubi 
Qafqazda əməkdaşlıq və sabitliyə 
nail olunması üçün qarşılıqlı addım-
ların atılmasının vacibliyini vurğula-
yıb. Qeyd edilir ki, birtərəfli addım-
ların heç bir nəticə verməyəcəyinə 
şübhə yoxdur.

İşğaldan azad edilmiş Ağdam 
rayonu ərazisində inşa edilmiş 
Türkiyə--Rusiya Birgə Monitorinq 
Mərkəzinin açılış mərasimi də son 
günlər beynəlxalq medianın diqqət 
yetirdiyi önəmli hadisələrdən oldu. 
Türkiyənin nüfuzlu “Hürriyyət” qəzeti 
“Gözlənilən gün gəldi: Türk əsgərləri 
Azərbaycanda”, “Yeni Şəfəq” isə 
“Qarabağda müşahidə başladı” 
sərlövhəli məqalələr yayımlamışlar. 

Məqalələrdə yanvarın 30-da 
Azərbaycan Müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənov, Rusiya 
Federasiyası Müdafiə nazirinin mü-
avini, general-polkovnik Aleksandr 
Fomin və Türkiyə Respublikası Milli 
Müdafiə nazirinin müavini Yunus 
Emre Karaosmanoğlunun iştirakı 
ilə keçirilmiş mərasimin əhəmiyyəti 
xüsusi qeyd edilir.

“Yeni Şəfəq” qəzetinin əməkdaşı 
Kıymet Sezer yazdığı məqalədə 
Türkiyə--Rusiya Birgə Monito-
rinq Mərkəzinin fəaliyyətə baş-
laması ilə bağlı Prezident İlham 
Əliyevin telefon vasitəsilə türkiyəli 
həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı 
təbrik etməsini xüsusi qeyd edib. 
Məqalədə mərkəzin 4 hektar 
ərazidə təşkil edildiyini, 60 türk, 
60 rus hərbçisi olmaqla, 120 hərbi 
qulluqçunun xidmət aparması qeyd 
edilir. Qəzet yazır ki, Birgə Monito-
rinq Mərkəzinin təhlükəsizliyini isə 
Azərbaycan hərbçiləri təmin edəcək.

“Hürriyyət” qəzetinin yazarı 
Nerdun Hacıoğlu “Qafqazlarda bir 

ilk” adlı yazısında Qarabağda təşkil 
edilmiş Monitorinq Mərkəzində türk 
və rus hərbçilərinin birgə fəaliyyətini 
“Cənubi Qafqazda bir ilk” adlandırıb 
və bu fəaliyyətin məqsədinin sülhə 
dəstək olduğunu qeyd edib.

“Hürriyyət”, həmçinin Türkiyənin 
Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının 
rəhbəri Dövlət Bağçalının təşəbbüsü 
ilə Şuşada tikiləcək məktəbin 
layihəsinin təfərrüatlarını da açıqla-
yıb: “Bağçalının Şuşada tikdirəcəyi 
məktəbin ana motivi Xarı bülbüldür” 
sərlövhəli məqalədə layihəni tərtib 
edən Spartanın sabiq bələdiyyə 
rəhbəri , memar Yusif Günaydın 
qəzetə açıqlamasında məktəbin 
Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir 
Hacıbəylinin adını daşıyacağını 
və layihədə əsas motivin Şuşanın 
simvolu olan Xarı bülbül olacağını 
bildirib. Memar daha sonra qeyd 
edib: “ Məktəbin əsas qapısında 
Səlcuqlu dövrünə aid motivlər 
istifadə olunacaq və qapının 
kənarlarında Səlcuqlu və Osman-
lı kaşıları olacaq. Əsas qapının 

üzərində isə Şuşaya xas olan xarı 
bülbülün və onun ətrafında zeyt-
yun budaqları əksi nəzərdə tutulur. 
Məktəbin üzərində isə tuncdan sağ 
və sola istiqamətlənmiş iki bayraq 
ucaldılacaq: Biri Azərbaycan, biri də 
Türkiyə bayrağı.”

Rusiya mətbuatı da Ağdamda 
fəaliyyətə başlamış Türkiyə--Rusiya 
Birgə Monitorinq Mərkəzinin açılışı 
və eləcə də onun fəaliyyət istiqaməti 
ilə bağlı çoxsaylı materiallar dərc 
etmişdir. “İzvestiya” bununla bağlı 
“Qarabağda Türkiyə--Rusiya Birgə 
Monitorinq Mərkəzi fəaliyyətə 
başladı” sərlövhəli məqalə yayım-
layıb. Məqalədə mərkəzin Rusiya 
tərəfinin nümayəndəsi polkovnik 
Zavalkinin fikirlərinə yer ayrılıb. O 
qeyd edib ki, mərkəzin əsas vəzifəsi 
atəşkəs rejiminə nəzarətdir və 
mərkəz bununla bağlı zəruri hərbi 
texnika və silahla, eləcə də maddi 
vasitələrlə təmin olunub. Rusiya 
hərbi qulluqçusu daha sonra bildirib: 
“ Təmas xəttində olan vəziyyəti biz 
PUA tipli “Orlan-10” və “Forpost”la 
müşahidə edirik. Bizim pilotsuz uçuş 
aparatlarımızın buraxılması məkanı 
mərkəzin yaxınlığında yerləşir. 
Türkiyə tərəfi isə monitorinq üçün 
“Bayraktar” tipli dronlardan istifadəni 
planlaşdırır.” Onun sözlərinə görə, 
müasir rus PUA-ları istənilən hava 
şəraitində gecə və gündüz vəziyyəti 
izləməyə və nəzarət etməyə imkan 
verir.

Müəllif bildirir ki, PUA vasitəsilə 
qeydə alınıb ötürüləcək məlumat 
rus kontingentinin qərargahanına 
daxil olur və oradan da monitorinq 
mərkəzinə ötürülür. “ Mərkəzdə hər 
iki ölkənin hərbçiləri birgə fəaliyyət 
göstərir. Burada iki kabinet var: biri 
rus, digəri türk generalına aiddir. 
Monitorinq Mərkəzində məhz vəzifə 
növbəsində olanlar atəşkəs po-
zuntusu zamanı qərar qəbul edir. 
Bu məsələdə Mərkəzin koman-
danlığının səlahiyyətləri genişdir. 
Məsələn, rus sülhməramlılarının 
komandanlığına və ya birbaşa 
olaraq, Azərbaycan və Ermənistanın 
müdafiə strukturlarına müraciət 
etmək olar.”

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Zaqatala rayonu 44 günlük müharibədə ilk şəhidini  verdiyi 
gündən rayon rəhbərliyi, aidiyyəti qurumlar, ictimaiyyət 
nümayəndələri, sadə vətəndaşlar şəhid ailələrinə maddi və 

mənəvi dəstəklərini əsirgəməmiş, daim onlara diqqət və qayğı 
göstərmişlər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə 
müxtəlif qurumların, o cümlədən, hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri ilə birlikdə Vətən müharibəsində Azərbaycan torpaqları 
uğrunda canlarından keçən, qanı-canı bahasına bizə zəfər, qələbə 
sevinci yaşadan şəhidlərin ailə üzvlərinə mütəmadi olaraq baş çəkir.

Azərbaycanlıları bir xalq kimi qoru-
yan, assimilyasiya olunmağa imkan 
verməyən mədəniyyətimiz, dilimiz, 

milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Azərbaycan 
dilinin, Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub 
inkişaf etdirilməsi, həm də müstəqilliyimizə, 
vahid dövlətçilik ənənələrimizə və milli 
birliyimizə başlıca zəmanətdir. Azərbaycan  
Prezidenti İlham Əliyev Anar Kərimovu 
Mədəniyyət naziri təyin edərkən onu videfor-
matda qəbulu zamanı dövlətin mədəniyyət 
siyasətinin strateji istiqamətlərinin 
prioritetləri barədə ətraflı məlumat vermişdir. 

Qırx dörd günlük Vətən müharibəsindən sonra 
xarici mətbuat artıq Cənubi Qafqazda Azərbaycanın 
planlaşdırdığı iqtisadi layihələrə, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin bərpası üçün nəzərdə tutulan tədbirlərə, eləcə 
də Türkiyə və Rusiya sülhməramlarının birgə fəaliyyətinə 
diqqət ayırır.

Xarici mətbuat Qarabağda sülh və 
sabitliyin bərpasını diqqətdə saxlayır 
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